
SERVIÇO
DE ESTRANGEIROS
E FRONTEIRAS

A IMIGRAÇÃO DE ESTUDANTES
INTERNACIONAIS PARA A

UNIÃO EUROPEIA:
O CASO PORTUGUÊS

Rede Europeia das Migrações

PCN
REM



 
 

 

Rede Europeia das Migrações 

 

 

 

 

 

 

A Imigração de Estudantes Internacionais 

para a União Europeia: 

O Caso Português 

 

 

 

 

 

Portugal – Ponto de Contacto Nacional 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras  

Lisboa, Agosto de 2012 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Imigração de Estudantes Internacionais para a União Europeia: O Caso Português 

Editor: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Autores: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Rede Europeia das Migrações, 

Elisa da Palma Alves 

Versão inglesa: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

Roopanjali Roy 

Concepção Gráfica: Rui Machado 

Tiragem: 250 

Agosto 2012 

Impressão: INCM 

ISBN: 978-989-98063-0-6 

Depósito Legal: 



A Imigração de Estudantes Internacionais para a UE 
 
 

 
3 

 

Índice Geral 

 

Índice de Quadros e Figuras ................................................................................................... 5 

Lista de Acrónimos.................................................................................................................. 6 

Sumário Executivo .................................................................................................................. 7 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 10 

1.1. METODOLOGIA ................................................................................................................ 11 

1.2. DEFINIÇÕES ..................................................................................................................... 12 

2. O SISTEMA EDUCATIVO PORTUGUÊS E OS ESTUDANTES INTERNACIONAIS ............... 16 

2.1. ESTRUTURA DO SISTEMA EDUCATIVO ..................................................................................... 16 

2.2. POLÍTICAS NACIONAIS RELATIVAS AOS ESTUDANTES INTERNACIONAIS ............................................. 20 

3. CONDIÇÕES LEGAIS E PRÁTICAS NACIONAIS APLICÁVEIS AOS ESTUDANTES 
INTERNACIONAIS ...................................................................................................... 29 

3.1. ADMISSÃO ...................................................................................................................... 29 

3.2. PERMANÊNCIA ................................................................................................................. 41 

3.2.1. Estudantes internacionais ........................................................................................ 41 

3.2.2. Membros da família dos estudantes internacionais ................................................ 43 

3.3. PERÍODO APÓS A CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS ............................. 45 

3.4. USO INDEVIDO DA “ROTA MIGRATÓRIA DE ESTUDANTES” ........................................................... 46 

4. COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL NO ÂMBITO DOS ESTUDANTES INTERNACIONAIS .. 49 

4.1. ACORDOS BILATERAIS E MULTILATERAIS, INCLUINDO PROGRAMAS DE MOBILIDADE ............................ 49 

4.2. COOPERAÇÃO COM A UE (E PROGRAMAS DE MOBILIDADE FINANCIADOS PELA UE) OU COM 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS .......................................................................................... 52 

4.3. OUTRAS FORMAS DE COOPERAÇÃO COM PAÍSES (NÃO LEGISLATIVAS) ............................................. 56 

5. IMPACTOS DOS ESTUDANTES INTERNACIONAIS EM PORTUGAL ............................... 58 

6. CONCLUSÕES ............................................................................................................ 62 

7. ESTATÍSTICAS ............................................................................................................ 65 

7.1. ADMISSÃO (PONTO 3.1.) ................................................................................................... 65 

7.2. PERMANÊNCIA (PONTO 3.2.) .............................................................................................. 72 

7.3. USO INDEVIDO DA “ROTA MIGRATÓRIA DE ESTUDANTES” (PONTO 3.4.) ......................................... 75 

7.4. COOPERAÇÃO COM A UE (E PROGRAMAS DE MOBILIDADE FINANCIADOS PELA UE) OU COM 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS (PONTO 4.2.) ....................................................................... 76 

8. ANEXOS .................................................................................................................... 77 



Rede Europeia das Migrações 
 
 

 
 
4 

9. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 79 

9.1. BIBLIOGRAFIA GERAL .......................................................................................................... 79 

9.2. FONTES DE INFORMAÇÃO .................................................................................................... 81 

9.2.1. Fontes gerais ............................................................................................................ 81 

9.2.2. Diplomas legais nacionais......................................................................................... 81 

9.2.3. Diplomas legais comunitários................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Imigração de Estudantes Internacionais para a UE 
 

 

 
 

5 

 

Índice de Quadros e Figuras 

 
Quadro 1 Número de estudantes estrangeiros em Portugal (CITE 5 e 6), por género, 
2006-2011¹ ........................................................................................................................... 65 

Quadro 2 Estudantes inscritos no ensino superior em Portugal (CITE 5 e 6), por 
nacionalidades, 2006-2011¹ ................................................................................................. 66 

Quadro 3 Número de estudantes estrangeiros em Portugal (CITE 5 e 6), por região de 
origem, 2006-2011¹ ............................................................................................................. 67 

Quadro 4 Número de estudantes estrangeiros em Portugal (CITE 5 e 6), por 
região/país de origem, 2006-2011 ...................................................................................... 68 

Quadro 5 Número de autorizações de residência emitidas pela primeira vez, por 
motivos educacionais, por tempo de validade, 2008-2010 .................................................. 71 

Quadro 6 Número de entradas recusadas a nacionais de países terceiros nas 
fronteiras portuguesas, 2008-2011 ..................................................................................... 71 

Quadro 7 Número de estudantes estrangeiros diplomados em Portugal (CITE 5 e 6), 
por sexo, 2006-2010¹ ........................................................................................................... 72 

Quadro 8 Número de estudantes estrangeiros diplomados em Portugal (CITE 5 e 6), 
por região/país de origem, 2006-2010 ................................................................................ 72 

Quadro 9 Número de autorizações concedidas a estudantes estrangeiros para efeitos 
de trabalho, em Portugal, 2008-2011 .................................................................................. 74 

Quadro 10 Mudanças nas autorizações de residência emitidas em Portugal, por 
motivos educativos e total, 2008-2010 ................................................................................ 75 

Quadro 11 Concessão de primeiras autorizações de residência em Portugal, por 
motivos e país de origem, 2008-2010 .................................................................................. 75 

Quadro 12 Mobilidade de estudantes estrangeiros no ensino superior em Portugal 
(CITE 5 e 6), por região de origem, em número e percentagem, 2008-2009 ....................... 76 

Quadro 13 Estudantes estrangeiros inscritos em CETs em Portugal, em número e 
percentagem, 2006-2011..................................................................................................... 77 

 

***** 

 

Figura 1 Portal web da DGES, versão em português ............................................................ 77 

Figura 2 Portal web da DGES, versão em inglês................................................................... 78 

 



Rede Europeia das Migrações 
 
 

 
 
6 

 

Lista de Acrónimos 

 
ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. 

CETs – Cursos de Especialização Tecnológica 

CITE – Classificação Internacional Tipo da Educação 

CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

CRUP – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas  

DGES – Direção-Geral do Ensino Superior 

DGIDC – Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 

DRMCI – Divisão de Reconhecimento, Mobilidade e Cooperação Internacional  

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P. 

IES – Instituições de Ensino Superior 

INE – Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P. 

MAI – Ministério da Administração Interna 

MEC – Ministério da Educação e Ciência 

MNE – Ministério dos Negócios Estrangeiros 

NARIC – National Academic Recognition Information Centres 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

PNC – Ponto de Contacto Nacional  

REM – Rede Europeia das Migrações 

SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

UE – União Europeia 

UNESCO/CEPES – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura/ 
Centro Europeu para o Ensino Superior 

 

 

 



A Imigração de Estudantes Internacionais para a UE 
 

 

 
 

7 

 

Sumário Executivo 

 

Inserido no conjunto de estudos sobre a “Imigração de Estudantes Internacionais 
para a União Europeia”, apresentados pelos diversos Pontos de Contacto 
Nacionais (PNC) da Rede Europeia das Migrações (REM), o presente aborda o caso 
português.  

A elaboração de um projeto como o que aqui se apresenta decorre da 
necessidade de compreender as políticas e as práticas nacionais em matéria de 
imigração de estudantes do ensino superior. A temática versada constitui um 
ponto importante para o debate das políticas e práticas comunitárias, bem como 
para a análise do cumprimento da Diretiva nº 2004/114/CE. É esperado que o 
conjunto de estudos de cada PNC da REM permita aos legisladores encontrar um 
equilíbrio entre medidas para atrair estudantes internacionais para o seio da 
União Europeia (UE) e evitar que essa atração seja usada indevida e 
abusivamente.  

De uma forma sucinta, existem seis grandes questões orientadoras do estudo, 
nomeadamente: i) compreender a estrutura e o modo de funcionamento do 
sistema educativo português quanto ao ensino superior, ii) observar as políticas 
nacionais a respeito dos estudantes internacionais inscritos naquele nível de 
ensino, iii) apresentar as condições legais e as práticas nacionais relativamente à 
admissão e permanência daqueles cidadãos, iv) dar a conhecer a realidade do país 
quanto a usos indevidos de “rotas migratórias de estudantes” e medidas de 
combate, v) abordar a dimensão das relações internacionais portuguesas, em 
termos de acordos bilaterais, multilaterais e outros no que concerne à 
cooperação e mobilidade no ensino superior, com destaque para o programa 
Erasmus Mundus, e vi) ponderar os impactos deste fluxo migratório na vida 
académica, social, cultural e económica do país.  

O ensino superior em Portugal está dividido em três ciclos e organizado de acordo 
com os princípios de Bolonha. A admissão de estudantes internacionais nas 
instituições de ensino superior (IES) portuguesas obriga à posse de habilitações 
escolares, académicas ou profissionais. Neste sentido, destaca-se o facto de 
Portugal, enquanto membro da rede NARIC (National Academic Recognition 
Information Centres) e signatário da Convenção de Reconhecimento de Lisboa, 
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oferecer condições para proceder ao reconhecimento de diplomas e de graus 
estrangeiros, ou à equivalência de anos escolares ou unidades curriculares.  

Ainda no que respeita ao ensino superior, importa mencionar a existência de 
regimes especiais para bolseiros oriundos dos países africanos de língua oficial 
portuguesa (PALOP) e de Timor Leste, mediante o cumprimento de um conjunto 
de requisitos. Portugal também faculta bolsas de mérito e de ação social, ao 
acesso daqueles e dos restantes estudantes internacionais. 

No quadro das políticas e práticas nacionais, destaca-se o II Plano para a 
Integração dos Imigrantes, iniciado em 2010. Este plano, acordado em Conselho 
de Ministros, prevê um conjunto de medidas na área da educação, passíveis de se 
estenderem ao ensino superior. São o caso da melhoria dos acessos a apoios de 
ação social escolar, do apoio ao acolhimento e à integração de estudantes 
estrangeiros, entre outras. Um vasto conjunto de ministérios, o Alto Comissariado 
para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. (ACIDI), várias associações de 
imigrantes e outros atores reúnem, assim, esforços para a execução do II Plano, 
previsto até 2013. As ações desenvolvidas pelo Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) e pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 
(CRUP) revelam-se também importantes, quer através da criação do sistema ISU – 
Interface SEF-Universidades que visa facilitar a regularização documental dos 
alunos juntos das IES, quer no estabelecimento de protocolos com o mesmo 
intuito.  

Os processos de admissão e permanência no país decorrem das regras 
estabelecidas pela Lei nº 23/2007, a qual transpõe a Diretiva comunitária 
inicialmente referida. Neste sentido, as regras para a concessão de vistos e de 
autorizações de residência para efeitos de estudo no ensino superior cumprem 
com as condições gerais e especiais decorrentes da Diretiva, às quais acrescem 
alguns requisitos nacionais. Durante o período de permanência em Portugal, os 
estudantes internacionais têm direito a exercer uma atividade profissional 
subordinada e a tempo parcial, quando devidamente autorizada pelo SEF. Podem 
ainda, mediante determinadas condições, gozar do direito ao reagrupamento 
familiar. 

Portugal tem identificado alguns casos de uso indevido da “rota migratória de 
estudantes”. As ocorrências relativamente mais comuns consistem na tentativa 
de cidadãos nacionais de países terceiros, através de vistos para efeitos de 
estudo, regularizarem em Portugal a sua situação dentro da UE. Têm-se registado, 
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de igual modo, casos de cidadãos na posse de títulos caducados, previstos para 
efeitos de estudo e exercendo outras atividades. 

Os acordos bilaterais e multilaterais estabelecidos entre o governo português e os 
demais governos de países terceiros na área do ensino superior beneficiam o 
fluxo migratório no país. Neste sentido, o país participa, através das suas IES, em 
programas de mobilidade para e dentro da UE, como o Erasmus Mundus, bem 
como em programas fora do contexto europeu, como o programa Ciência sem 
Fronteiras, estabelecido com o Brasil, entre outros. 

Por outro lado, Portugal é membro da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), situação que potencia a admissão de estudantes oriundos de 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste. 

Dadas estas circunstâncias, observa-se que são os estudantes oriundos dos PALOP 
e do Brasil aqueles que mais se fazem representar no território nacional. É 
igualmente importante salientar o facto de Portugal e aqueles países manterem 
relações diplomáticas históricas, com fortes impactos culturais e sociais, sobre os 
quais a partilha da língua se revela fundamental.  
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1. Introdução 

 

O presente estudo tem como principal objetivo fornecer uma visão global sobre 
as políticas e práticas nacionais em matéria de imigração, focando exclusivamente 
os estudantes internacionais no ensino superior.  

Por um lado, o estudo fornece uma compreensão alargada sobre a proporção e 
composição do grupo de estudantes de países terceiros no ensino superior 
português, a sua importância para a economia, para o mercado de trabalho e para 
o desenvolvimento do sistema educativo nacionais.   

Por outro lado, apresenta um conjunto de pistas de trabalho que se espera serem 
capazes de contribuir para os processos de tomada de decisões políticas na área 
em apreço, sobretudo no que respeita à atratividade de Portugal na captação de 
estudantes internacionais e na prevenção do uso indevido deste tipo de rotas 
migratórias.  

Face a estes propósitos, constitui uma ferramenta de trabalho útil para todos 
aqueles que se debruçam sobre o tema da imigração de estudantes, desde 
decisores políticos, académicos, estudantes, entre outros. No âmbito 
comunitário, constitui ainda um importante instrumento para comparação de 
políticas migratórias e educativas, através de respostas claras e objetivas às 
principais questões inerentes à temática.  

Espera-se que a leitura do mesmo proporcione reflexões pertinentes e 
enriquecedoras dos debates nacionais e internacionais, considerando os desafios 
da atual sociedade do conhecimento. 

A elaboração do estudo esteve a cargo do Ponto de Contacto Nacional (PNC) da 
Rede Europeia das Migrações (REM), representado pelo Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF). A redação do mesmo coube à investigadora Elisa Alves, com a 
revisão assegurada pelo SEF, designadamente por João Ataíde, Pedro Dias e 
Alexandra Bento. 

O PNC português, na qualidade de membro da REM, agradece a colaboração do 
Ministério da Educação e Ciência (MEC), através da Direção-Geral de Estatísticas 
da Educação e Ciência, prestada por Teresa Almeida, Carlos Malaca e Cláudia 
Roriz. 
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1.1. Metodologia 

 

Para a elaboração do estudo foi definido um conjunto de abordagens, com 
diferentes objetivos, mas também, em determinadas ocasiões, complementares.  

Assim, em primeiro lugar, procedeu-se à consulta de documentação oficial, 
nomeadamente legislação nacional e comunitária. A análise a esta documentação 
conduziu a um enquadramento legal fundamental para a compreensão das 
políticas e das práticas nacionais, no que respeita à imigração dos estudantes 
internacionais, e a sua aproximação às disposições comunitárias. Para recolha de 
tais documentos, recorreu-se, sobretudo, ao portal web da Direção Geral do 
Ensino Superior (DGES) e do SEF, bem como à base EUR-Lex. 

Em segundo lugar, procurou-se, através das bases de dados disponibilizadas pelo 
Instituto Nacional de Estatística (INE), pelo MEC, pelo SEFSTAT e pelo Eurostat, 
quantificar os movimentos de imigração de estudantes internacionais para 
Portugal, bem como compreender a representação e proporção das várias 
nacionalidades envolvidas. Os quadros estatísticos apresentados refletem, 
tendencialmente, um período de cinco anos, nomeadamente 2006-2011. De 
salientar, neste sentido, que embora tenha havido esta preocupação com o 
período temporal, parte dos indicadores são apresentados a partir de 2008, na 
sequência do Regulamento (CE) nº 862/2007

1
. Por outro lado, encontraram-se 

algumas limitações que impediram de dar resposta a determinadas 
especificações. Nestas situações, e quando possível, considerou-se útil apresentar 
dados complementares, sugestivos da realidade em análise. Não obstante a 
existência destas pequenas limitações estatísticas, consideram-se abordados os 
principais aspetos solicitados.  

Efetuou-se também um levantamento de portais e sítios web (para além dos 
relativos às entidades acima referidas), dirigidos a estudantes internacionais que 
consideram vir estudar para Portugal. A análise aos conteúdos disponíveis online 
permitiu verificar a quantidade e a qualidade da informação prestada, 
respondendo desta forma a uma parte das especificações do estudo. 

                                                           
1
 Regulamento (CE) nº 862/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, relativo às 

estatísticas comunitárias sobre migração e proteção internacional. 
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Este conjunto de abordagens devolveu informações bastante satisfatórias, uma 
vez que as mesmas responderam à esmagadora maioria das questões levantadas. 
Por isso, de forma a completar o estudo e responder a algumas questões em falta 
consultou-se o MEC. Esta consulta procurou compreender aspetos particulares do 
modo de funcionamento do ensino superior, uma vez que as informações 
disponíveis, incluindo a legislação, não cobriam a totalidade das necessidades.  

Considerou-se igualmente pertinente proceder a alguma revisão de literatura 
existente sobre a temática, reforçando a análise sobre a cooperação transnacional 
e sobre os impactos destes estudantes na sociedade portuguesa. 

De mencionar que, não obstante o objeto central de análise constituir os estudantes 
internacionais no ensino superior, serão feitas breves referências ao ensino 
secundário. Estas referências prendem-se, sobretudo, com os estudantes oriundos 
dos países africanos de língua portuguesa e o seu enquadramento em regimes 
especiais de entrada em Portugal, para efeitos de estudos no ensino superior, bem 
como com os processos de reconhecimento de diplomas estrangeiros. 

Na fase final da redação deste estudo assistiu-se à alteração da Lei nº 23/2007, de 
4 de Julho, referente ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e 
afastamento de estrangeiros de território nacional

2
. Pese embora as alterações, 

as mesmas não se refletiram na temática em análise, razão pela qual se entendeu 
manter as referências ao diploma de 2007. 

 

1.2. Definições 

 

Ao longo do estudo é utilizado um conjunto de conceitos cuja definição importa 
clarificar desde já. É igualmente importante recordar que as definições 
apresentadas se enquadram, predominantemente, no contexto migratório da 
União Europeia (UE). 

Atendendo ao objeto central de análise, e de acordo com o Glossário de Migração 
e Asilo, elaborado pela REM, entende-se por estudante internacional no ensino 
superior o: 

                                                           
2 A Lei nº 29/2012, de 9 de Agosto altera a Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
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(...) nacional de país terceiro aceite por um estabelecimento de educação 
superior e admitido no território de um Estado-Membro para frequentar, a 
título de actividade principal, um programa de estudos a tempo inteiro 
conducente à obtenção de um título do ensino superior, reconhecido pelo 
Estado-Membro, nomeadamente um diploma, um certificado ou um 
doutoramento num estabelecimento de ensino superior, podendo abranger 
um curso de preparação para tais estudos, nos termos da sua legislação 
nacional. (REM, 2011: 129) 

Neste sentido, o nacional de país terceiro corresponde a um cidadão que não 
tenha a nacionalidade de um estado-membro da UE. De notar que os nacionais do 
Espaço Económico Europeu e do Espaço Schengen – Noruega, Islândia, 
Liechtenstein e Suíça – são “não nacionais da UE”, mas não são considerados 
nacionais de países terceiros, por beneficiarem do princípio de equiparação 
àquele estatuto.  

As definições apresentadas vão ao encontro do estabelecido na Diretiva nº 
2004/114/CE do Conselho, relativa às condições de admissão de nacionais de 
países terceiros para efeitos de estudos, de intercâmbio de estudantes, de 
formação não remunerada ou de voluntariado

3
.  

A legislação nacional em matéria de imigração define de igual forma os 
estudantes de ensino superior, acrescentando que a obtenção do grau ou diploma 
pode incluir a realização de investigações

4
. Assim, sempre que a entrada e 

permanência de nacionais de países terceiros ocorre com o propósito de 
obtenção de um grau ou diploma de ensino superior – que pode incluir cursos de 
preparação e/ou atividades de investigação a tempo parcial – os mesmos são 
considerados estudantes de ensino superior. Por este motivo, os nacionais de 
países terceiros admitidos para efeitos de doutoramento são, também, 
considerados estudantes. 

São considerados investigadores os nacionais de países terceiros que entrem e 
permaneçam no país através da admissão num centro de investigação 
oficialmente reconhecido, sendo esta a sua atividade principal, desempenhada a 
tempo inteiro, onde a mesma não conduz à obtenção de um grau ou diploma. A 
condição de investigador depende, por isso, da existência de um contrato de 

                                                           
3
Alíneas a) e b) do art. 2º, da Diretiva nº 2004/114/CE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004.  

4 Alínea i) do art. 3º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
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trabalho, de um contrato de prestação de serviços ou de uma bolsa de 
investigação científica, bem como da inscrição na segurança social nacional

5
.  

Assim, aos estudantes nacionais de países terceiros é concedido visto e 
autorização de residência para efeitos de estudos no ensino superior, como 
adiante apresentaremos, e aos investigadores é concedido visto e autorização de 
residência para exercício de uma atividade de investigação ou altamente 
qualificada

6
. 

No que respeita ao ensino superior (ensino terciário) o mesmo é tratado de 
acordo com a International Standard Classification of Educations 1997, traduzida 
na Classificação Internacional Tipo da Educação 1997 (UNESCO, 2006), e inclui os 
níveis 5 e 6.  

De acordo com a Classificação Internacional Tipo da Educação 1997 (CITE), o nível 
5 corresponde à primeira etapa do ensino superior, em que para admissão é 
necessário completar o nível 3A, 3B ou 4A. A CITE 5 contempla cursos com uma 
duração entre dois a seis anos (ou mais), conforme o objetivo dos mesmos. Este 
nível compreende dois subníveis: o nível 5A, com uma duração mais longa e um 
teor fortemente teórico e preparatório para o ingresso em programas de 
investigação avançada ou para o exercício de profissões especializadas; e o nível 
5B, com uma duração mais curta e um peso teórico menor, com a tónica na 
preparação de competências práticas para o exercício de certas profissões. De um 
modo geral, a CITE 5 não atribui ao aluno uma qualificação avançada em 
investigação.  

Quanto ao nível 6, a segunda etapa do ensino superior, é estabelecida como 
condição de ingresso a conclusão de um curso do nível 5A, uma vez que o nível 6 
contempla programas de investigação avançada. Estes programas pretendem, por 
isso, conferir aos alunos competências que lhes permitam elaborar estudos 
originais e cientificamente relevantes, com base em investigações, culminando 
com uma tese ou dissertação. 

                                                           
5 Alínea n) do art. 3º e art. 90º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho.  
6 A concessão da autorização de residência para exercício de atividade de investigação ou altamente qualificada 
exige, em primeiro lugar, a posse de visto de residência válido, para os devidos efeitos. Para obtenção deste visto 
aplicam-se as mesmas condições gerais requeridas para o visto com efeito de estudos de ensino superior (Cf. ponto 
3.1.). Acresce, para obtenção da autorização, o cumprimento dos requisitos acima mencionados (contrato ou bolsa e 
inscrição na segurança social), assim como as demais condições gerais aplicadas aos estudantes do ensino superior 
(Cf. ponto 3.2.). 
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Em Portugal, depois de implementados os critérios respeitantes ao Processo de 
Bolonha, podemos caracterizar o ensino superior a partir de três ciclos: o 1º ciclo, 
correspondente às licenciaturas (bachelor’s degree), o 2º ciclo, correspondente 
aos mestrados (master’s degree) e, finalmente, o 3º ciclo, relativo aos 
doutoramentos (doctoral degree). O 1º ciclo enquadra-se na CITE 5, 
correspondendo o 2º ciclo à CITE 6

7
.  

Por último, importa referir que o sistema educativo português também oferece 
cursos pós-secundários não superiores, designadamente os Cursos de 
Especialização Tecnológica (CET), os quais correspondem à CITE 4

8
. Estes cursos 

abarcam componentes de formação geral, científica, tecnológica e em contexto 
de trabalho. Podem ser administrados por instituições de ensino públicas ou 
privadas, incluindo IES, centros de formação profissional ou escolas tecnológicas. 
Esta oferta formativa, tal como atualmente estruturada, tem ainda pouca tradição 
no panorama educativo nacional, com pouca representação de estudantes 
internacionais

9
. Por este motivo, a entrada e permanência de estudantes 

internacionais ao nível da CITE 4 não constitui objeto de análise no presente 
estudo.  

Apesar disto, acresce indicar que os estudantes internacionais podem concorrer a 
estes cursos na medida em que sejam titulares de um curso de ensino secundário 
ou habilitação legalmente equivalente, ou titulares de um diploma de 
especialização tecnológica ou de um grau ou diploma de ensino superior que 
pretendam uma requalificação profissional. A sua entrada e permanência em 
Portugal depende da concessão de visto e de autorização de residência para 
efeitos de estudo no ensino secundário ou no ensino superior, conforme a sua 
inscrição e matrícula seja efetuada numa escola secundária ou numa IES, 
respetivamente. 

 

                                                           
7 Não obstante o recurso a esta classificação, deve-se notar que a mesma não é suficientemente clara relativamente 
aos diferentes ciclos de estudo existentes no ensino superior, como é o caso do 3º ciclo, quer em Portugal, quer em 
outros países. Neste sentido, considera-se pertinente salientar o facto de a UNESCO ter aprovado uma revisão aos 
níveis de educação até agora contemplados, originando uma nova classificação com efeitos a partir de 2014. De 
acordo com esta nova classificação (UNESCO, 2011), o 1º, 2º e 3º ciclo corresponderão aos níveis 6, 7 e 8, 
respetivamente.  
8 Em Portugal, estes cursos conferem uma qualificação de nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações, numa escala 
de 1 a 8, e cerca de 60 a 90 ECTS.  
Cf. http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFormativa/CET/CETS+no+Ensino+Superior.htm 
9 Cf. Anexos, Quadro 13. 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFormativa/CET/CETS+no+Ensino+Superior.htm
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2. O Sistema Educativo Português e os Estudantes 
Internacionais 

 

2.1. Estrutura do sistema educativo 

 

O sistema educativo português ao nível do ensino superior é da responsabilidade 
da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), um serviço central do Ministério da 
Educação e Ciência (MEC). Atualmente organiza-se de acordo com os princípios 
do Processo de Bolonha e caracteriza-se como dual, ou binário, atendendo a um 
ensino através de universidades e de politécnicos

10
.  

Neste sentido, o ensino universitário é orientado para a investigação e para a 
criação do saber; pretende, por isso, preparar científica e culturalmente os 
estudantes, desenvolver as suas capacidades de conceção, de inovação e de 
análise crítica, promovendo a sua formação técnica para o exercício de atividades 
profissionais e culturais. Por sua vez, o ensino politécnico é orientado para a 
investigação aplicada e de desenvolvimento, bem como para a compreensão e 
solução de problemas concretos; procura, desta forma, formar cultural e 
tecnicamente os estudantes, numa perspetiva teórica e prática, desenvolvendo as 
suas capacidades de inovação e de análise crítica, com vista ao exercício de 
atividades profissionais

11
. 

Os dois tipos de ensino encontram-se disponíveis no setor público e no setor 
privado

12
. Independentemente do setor frequentado existe o pagamento de 

propinas, sendo as mesmas definidas pelas instituições de ensino superior (IES) 
em conformidade com o tipo e qualidade de ensino que oferecem. No que 
respeita ao ensino superior público, apesar de o valor das propinas ser fixado 
pelas instituições, o mesmo é condicionado por valores mínimos e máximos 
legalmente estabelecidos

13
. O valor de propinas definido por cada IES aplica-se, 

de igual modo, a estudantes nacionais e internacionais. 

                                                           
10Art. 3º, da Lei 62/2007, de 10 de Setembro. 
11 Nº 3 e nº 4, do art. 11º, da Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto, que altera a Lei nº 46/86, de 14 de Outubro. 
12

 Nº 1, do art. 4º, da Lei 62/2007, de 10 de Setembro. 
13 Arts. 16º e 17º, da Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto, alterada pela Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto. 
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Mediante determinadas condições, os estudantes matriculados e inscritos no 
ensino superior português podem beneficiar de apoio social estatal, quer através 
de ajuda direta (bolsas de estudo e auxílio de emergência), quer de ajuda indireta 
(acesso a alojamento, alimentação, saúde, cultura, desporto, entre outras); 
podem ainda beneficiar de bolsas de mérito; ou outras concedidas por entidades 
privadas (Cf. ponto 3.1. sobre aplicação de bolsas a estudantes internacionais)

14
.  

Para promover o acesso ao ensino superior, o estado português, em parceria com 
um conjunto de sociedades de garantia mútua e com as instituições bancárias 
portuguesas, acordou em 2007 condições especiais de financiamento de cursos 
de ensino superior, através de créditos pessoais

15
. Todavia, as diversas vantagens 

e efeitos da medida, como por exemplo em matéria de mobilidade internacional, 
só se aplicam a estudantes de nacionalidade portuguesa. 

No que respeita aos graus académicos e às condições em que os mesmos são 
conferidos, o ensino superior português organiza-se da seguinte forma

16
: 

 O grau de Licenciado, que pode ser conferido pelos politécnicos, com a 
frequência de pelo menos seis semestres e a atribuição de 180 
créditos

17
, bem como pelas universidades, com a frequência mínima de 

seis a oito semestres e a atribuição de 180 ou 240 créditos; 
 O grau de Mestre, igualmente conferido por politécnicos e universidades, 

o qual exige a frequência de três a quatro semestres, com uma atribuição 
de 90 ou 120 créditos. Este grau pode ainda ser conferido aquando de 
planos de estudo integrados, designados mestrados integrados. Os 
mestrados integrados decorrem das exigências de determinadas ordens 
profissionais (no âmbito da UE), onde, para exercício da profissão e 
admissão na respetiva ordem, os estudantes necessitam obter 360 
créditos. Este número de créditos é atribuído através da realização de 
cursos que integram o grau de Licenciado e o grau de Mestre

18
; e 

                                                           
14 Art. 20º, da Lei 62/2007, de 10 de Setembro. 
15 De acordo com o preâmbulo do Decreto-Lei nº 309-A/2007, de 7 de Setembro, “ (...) importa complementar os (...) 
apoios directos do Estado à escolarização com um sistema de garantias de empréstimos para estudantes do ensino 
superior, uma forma de incentivar o alargamento das qualificações académicas dos portugueses, assim como facilitar 
a formação avançada de recursos humanos em Portugal. (...) a instituição de um sistema de garantias de 
empréstimos para estudantes do ensino superior revela-se um instrumento crucial (...) ”. 
16 Art. 13ºA, da Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto, que altera a Lei nº 46/86, de 14 de Outubro. 
17Os créditos decorrem do sistema de ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), inserido no 
Processo de Bolonha. 
18

 As ordens ligadas a medicina, farmácia, psicologia, arquitetura e algumas engenharias exigem planos de estudo 
integrados, habitualmente designados por Mestrados Integrados.  
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 O grau de Doutor, conferido exclusivamente pelas universidades, 
mediante aprovação às unidades curriculares do curso (quando aplicável) 
e à prova pública de defesa da tese. 

O ensino superior também oferece cursos conducentes a diplomas (sem 
atribuição de grau académico), como são exemplo as pós-graduações. Os 
diplomas são obtidos mediante a conclusão do curso com aproveitamento ou, no 
caso dos cursos conducente ao grau de Licenciado ou ao grau de Mestre estarem 
organizados em etapas, após a conclusão de uma ou da primeira etapa

19
. 

Existem algumas modalidades distintas que permitem o acesso ao grau de 
Licenciado e ao grau de Mestre (aquando de inscrição em mestrados integrados), 
nomeadamente: 

i) Concurso nacional de acesso ao ensino superior público
20

; 
ii) Concursos institucionais de acesso ao ensino superior privado

21
; 

iii) Regimes especiais de acesso ao ensino superior público e privado
22

, 
aplicados a: 
 Funcionários portugueses de missão diplomática portuguesa no 

estrangeiro e seus familiares que os acompanhem; 
 Cidadãos portugueses bolseiros ou equiparados, do governo 

português no estrangeiro, funcionários públicos em missão oficial no 
estrangeiro ou funcionários portugueses da UE e seus familiares que 
os acompanhem; 

 Oficiais do quadro permanente das Forças Armadas Portuguesas, no 
âmbito da satisfação de necessidades específicas de formação das 
forças armadas;  

 Funcionários estrangeiros de missão diplomática acreditada em 
Portugal e seus familiares aqui residentes, em regime de 
reciprocidade;  

 Praticantes desportivos de alto rendimento;  
 Estudantes nacionais dos países africanos de expressão portuguesa 

bolseiros do governo português, dos governos respetivos, da Fundação 
Calouste Gulbenkian, ao abrigo de convenções com a UE ou outros:  

                                                           
19 Art. 13ºB, da Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto, que altera a Lei nº 46/86, de 14 de Outubro. 
20 Arts. 27º e 28º, do Decreto-Lei nº296-A/98, de 5 de Setembro. 
21 Arts. 29º e 30º, do Decreto-Lei nº296-A/98, de 5 de Setembro. 
22

 Regulamentados pelo Decreto-Lei nº 393-A/99, de 2 de Outubro, alterados pelo Decreto-Lei nº 272/2009, de 1 de 
Outubro, e Portaria nº 854-B/99, de 4 de Outubro. 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/MissaoDiplomaticaPort/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/MissaoDiplomaticaPort/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseiroseFuncPublicos/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseiroseFuncPublicos/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseiroseFuncPublicos/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseiroseFuncPublicos/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/OficiaisForcasArmadas/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/OficiaisForcasArmadas/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/OficiaisForcasArmadas/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/MissaoDiploEstranPT/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/MissaoDiploEstranPT/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/MissaoDiploEstranPT/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/Atletas/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseirosPALOP/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseirosPALOP/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseirosPALOP/
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/100D9F94-5C52-4671-A87F-BA2DD518AB42/3979/Dl2722009_Altorenddesportivo1.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/100D9F94-5C52-4671-A87F-BA2DD518AB42/3979/Dl2722009_Altorenddesportivo1.pdf
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∙ Com frequência de ensino superior;  

∙ Titulares do 12º ano de escolaridade do ensino secundário 
português ou equivalente;  

∙ Titulares de diploma terminal de ensino secundário do seu país 
de origem não equivalente ao ensino secundário português;  

 Naturais e filhos de naturais do território de Timor Leste.  
iv) Concursos especiais de acesso ao ensino superior público ou privado

23
: 

 Concursos especiais para maiores de 23 anos; 
 Concursos especiais para titulares de cursos superiores, cursos 

médios ou de um diploma de especialização tecnológica; 
 Concursos especiais para acesso ao curso de Medicina por titulares 

do grau de Licenciado.  
v) Regimes de reingresso, mudanças de cursos e transferências no ensino 

superior público e privado.  

Em qualquer das circunstâncias, a entrada está sujeita a numerus clausus, não 
obstante a legislação nacional referir a sua progressiva eliminação

24
. 

De um modo geral, o ingresso em cursos que conferem o grau de Licenciado 
pressupõe o cumprimento de um conjunto de requisitos por parte dos 
estudantes, nomeadamente

25
: a conclusão de um curso de ensino secundário 

superior com resultados positivos
26

, ou uma qualificação legalmente entendida 
como equivalente; a realização de provas de ingresso para admissão no curso 
pretendido, com uma classificação mínima de 95 pontos

27
; e o cumprimento de 

pré-requisitos definidos pelas próprias universidades ou politécnicos, em 
determinados cursos. 

As provas de ingresso necessárias para admissão nos cursos de ensino superior 
são fixadas por cada IES e a sua realização faz-se, habitualmente, através de 
exames nacionais no final do ensino secundário

28
. A maioria das IES estabelece 

                                                           
23 Regulamentados pelo Decreto-Lei nº 393-B/99, de 2 de Outubro, pela Portaria nº 854-A/99, de 4 de Outubro, pelo 
Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março e peloDecreto-Lei n.º 40/2007, de 20 de Fevereiro.  
24 Arts. 3º, 4º e 5º, do Decreto-Lei 296-A/98, de 25 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 90/2008, de 30 de 
Maio, e o nº 4, do art. 12º, da Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto. 
25Arts. 7º, 16º, 17º e 22º, do Decreto-Lei 296-A/98, de 25 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 90/2008, de 30 de Maio. 
26 Em Portugal, a avaliação dos cursos de ensino secundário (portugueses) é medida numa escala de 20 valores, em 
que 0 equivale à classificação mais baixa e 20 à classificação mais alta. A avaliação é considerada positiva a partir de 
uma classificação igual ou superior a 10 valores. 
27 A avaliação dos exames nacionais é feita numa escala entre os 0 e os 200 pontos. 
28

 Os exames nacionais são provas de ingresso válidas no ano da realização, bem como nos dois anos seguintes (Cf. 
nº1, do art. 1º, da Deliberação nº 1134/2006, de 25 de Agosto). 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseirosPALOP/Regime+D1.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseirosPALOP/Regime+Especial+D2.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseirosPALOP/Regime+Especial+D2.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseirosPALOP/Regime+Especial+D3.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/BolseirosPALOP/Regime+Especial+D3.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/RegimesEspeciais/NaturaisTimor/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursosEspeciais/Maiores23/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursosEspeciais/TitularesGrauSupPosSec/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursosEspeciais/TitularesGrauSupPosSec/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursosEspeciais/ConcursoMedicina/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursosEspeciais/ConcursoMedicina/
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/71B31CD5-E800-4DEE-8BC7-A8C1237005A2/1762/DL64_2006.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/71B31CD5-E800-4DEE-8BC7-A8C1237005A2/1763/DL40_2007.pdf
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que as provas de ingresso consistem na realização de um ou mais exames 
nacionais dentro de conjuntos definidos, com uma classificação mínima

29
. As 

provas de ingresso também variam conforme o estudante tenha concluído ou não 
um curso secundário português. Assim, para os primeiros, concretizam-se através 
de exames nacionais, sendo que para estudantes titulares de cursos não 
portugueses legalmente equivalentes ao ensino secundário português, as provas 
de ingresso podem ser substituídas por exames finais de disciplinas daqueles 
cursos.  

O ingresso em cursos de grau de Mestre pressupõe a conclusão do grau de 
Licenciado e as candidaturas são apresentadas diretamente nas instituições 
universitárias ou politécnicos, para os cursos pretendidos.  

Por sua vez, para admissão em cursos de doutoramento é necessário que os 
estudantes tenham completado o grau de Mestre, ou concluído o grau de 
Licenciado com uma média igual ou superior a 16 valores. As candidaturas são 
apresentadas exclusivamente em instituições de ensino universitário.  

A legislação portuguesa prevê, no entanto, condições especiais para admissão em 
cada um destes ciclos, adiante detalhadas (cf. ponto 3.1.). 

 

2.2. Políticas nacionais relativas aos estudantes internacionais 

 

Com o intuito de responder aos desafios da atual sociedade da informação e do 
conhecimento, num mundo cada vez mais globalizado, Portugal concretiza 
políticas promotoras da mobilidade no ensino superior. Estas políticas traduzem-
se, de entre várias medidas, na agilização dos processos de entrada e de 
permanência de estudantes internacionais no país, na celebração de acordos e 
protocolos que visam a atribuição de bolsas de estudo, programas de 
intercâmbio, entre outros. 

Assim, de uma forma geral, no quadro das políticas nacionais relativas aos 
estudantes internacionais verifica-se a ação do Ministério da Administração 
Interna (MAI), através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), do MEC, 

                                                           
29 As informações relativas às provas de ingresso e classificações mínimas necessárias para candidatura aos 
diferentes cursos e instituições estão disponíveis nos “Índices de Cursos”;  
Cf. http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/Genericos/IndicedeCursos/ 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/Genericos/IndicedeCursos/
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através da DGES, do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), através do 
Instituto Camões, I.P. e do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P. 
(IPAD), bem como do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 
I.P. (ACIDI), o qual prossegue as atribuições da Presidência do Conselho de 
Ministros. 

Em concreto, cabe ao MAI, especificamente a partir do SEF, o controlo das 
entradas, permanências e saídas do país. Neste sentido, e contribuindo para a 
concretização da estratégia nacional, o SEF tem apostado no desenvolvimento e 
implementação de mecanismos de facilitação de tratamento de processos 
documentais de estudantes internacionais, quer junto das IES portuguesas, quer 
através de outros parceiros, como por exemplo o Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas (CRUP). São exemplo destas apostas o Sistema ISU – 
Interface SEF-Universidades, bem com um recente protocolo assinado com o 
CRUP, medidas tratadas com maior detalhe mais adiante. 

No que respeita ao ingresso de estudantes internacionais nas IES portuguesas, o 
mesmo está dependente da sua candidatura àquelas, consoante o(s) curso(s) 
pretendido(s) e o cumprimento dos requisitos internamente definidos. Neste 
processo, é da responsabilidade das próprias instituições a resposta e o 
deferimento às candidaturas. Em particular, a admissão pode dar-se por meio de 
programas de mobilidade, e os processos são tratados entre as IES envolvidas, ou 
ao abrigo de regimes especiais legalmente estabelecidos. 

Os regimes especiais que aqui nos ocupam surgem num contexto de relações 
privilegiadas entre Portugal, os PALOP e Timor Leste e são promovidos pelo MNE 
no âmbito das relações diplomáticas com os demais países em causa. Estes 
regimes aplicam-se a bolseiros dos países africanos de expressão portuguesa, 
bem como a naturais e filhos de naturais do território de Timor Leste; traduzem 
alguns benefícios no processo de entrada no ensino superior português para o 
grau de Licenciado ou grau de Mestre (aquando de candidatura a mestrados 
integrados); e permitem o acesso a IES públicas e privadas. Sendo os estudantes 
colocados, sempre que possível, no par curso/instituição pretendidos, cabe 
posteriormente à DGES, depois de contactadas as IES, decidir sobre as diversas 
colocações nas IES públicas. 

Como visto anteriormente, os estudantes nacionais de países africanos de língua 
oficial portuguesa (PALOP)

30
 beneficiam de três regimes especiais: i) regime 

                                                           
30Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 
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especial para estudantes que já frequentam o ensino superior, ii) regime especial 
para estudantes titulares de um diploma de ensino secundário superior português 
ou equivalente e iii) regime especial para estudantes titulares de diploma terminal 
de ensino secundário do seu país de origem não equivalente ao ensino secundário 
português.  

Para poderem beneficiar de algum destes regimes é necessário que satisfaçam, 
cumulativamente, um conjunto de requisitos gerais. Um primeiro requisito 
prende-se com a nacionalidade, a qual não pode ser portuguesa

31
; caso seja, é 

preciso que os estudantes tenham concluído, após frequência de pelo menos dois 
anos letivos, o curso de ensino secundário num dos países africanos de expressão 
portuguesa. É igualmente necessário que sejam bolseiros do governo português, 
dos governos respetivos, da Fundação Calouste Gulbenkian, ao abrigo de 
convenções com a UE ou outros (podem ainda ser admitidos dentro deste regime 
outros bolseiros, desde que satisfaçam aquelas condições e quando as IES 
portuguesas ainda disponham de condições para o acolhimento). Por outro lado, 
os pedidos de admissão à matrícula e inscrição precisam de ser feitos por via 
diplomática, no âmbito de acordos de cooperação firmados pelo estado 
português, sendo os processos de candidatura entregues pelas embaixadas de 
cada país diretamente à DGES. 

Em detalhe, no que concerne aos regimes especiais para bolseiros oriundos dos 
PALOP acresce o cumprimento de condições específicas, a saber para cada um 
deles:  

i) Regime especial para estudantes que já frequentam o ensino superior: 
É necessário comprovarem que estiveram matriculados e inscritos num 
curso estrangeiro de ensino superior, cumprindo um ano curricular e 
aproveitamento à totalidade das disciplinas, ou dois anos curriculares e 
aproveitamento a pelo menos metade das disciplinas. Os bolseiros 
podem concorrer a cursos e estabelecimentos portugueses 
equivalentes àqueles que frequentavam anteriormente ou a cursos e 
estabelecimentos diferentes; neste último caso, precisam de 
comprovar a aprovação nas disciplinas correspondentes às provas de 
ingresso exigidas; se o candidato não tiver aprovação nas referidas 

                                                           
31

 No caso de dupla nacionalidade, em que uma delas seja portuguesa, é esta que releva face à ordem jurídica 
nacional. 
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disciplinas, terá de realizar as respetivas provas de ingresso, através de 
exames nacionais do ensino secundário.  
Em alternativa, podem comprovar que estiveram matriculados e 
inscritos numa instituição e num curso português de ensino superior e 
continuar os estudos no mesmo curso ou equivalente, ainda em que 
em outra instituição, após terem interrompido a frequência do mesmo 
por um período de pelo menos um ano letivo. 

 
ii) Regime especial para estudantes titulares de um diploma de ensino 

secundário superior português ou equivalente: 
É necessário que demonstrem aprovação nas disciplinas do ensino 
secundário correspondentes às provas de ingresso para o curso e 
instituição pretendidos. À semelhança do regime anterior, quando os 
candidatos não têm aprovação nas disciplinas correspondentes às 
provas, torna-se necessário realizarem as mesmas através de exames 
nacionais do ensino secundário. 

 
iii) Regime especial para estudantes titulares de diploma terminal de ensino 

secundário do seu país de origem não equivalente ao ensino secundário 
português: 

É facultada a matrícula no ensino secundário português para conclusão 
do plano de estudos seguido no país de origem e devidamente 
adequado ao curso superior e instituição pretendidos. O processo de 
entrada no ensino secundário português decorrente deste regime tem 
de ser apresentado pelo Estado solicitante, por via diplomática, através 
do MNE. Os alunos beneficiam de apoio social, através do acesso a 
cantinas, e de apoio pedagógico complementar, de forma a eliminar 
carências de aprendizagem em disciplinas importantes para o ingresso 
no ensino superior e na língua portuguesa.  
Posteriormente, o processo é encaminhado pelo IPAD para a DGES.  
Após a conclusão do ensino secundário português aplicam-se a estes 
bolseiros as mesmas condições do regime anterior. 

No que respeita ao regime especial para estudantes naturais ou filhos de naturais 
do território de Timor Leste (até à idade de 25 anos, em 31 de Dezembro do ano 
em que requerem a matrícula), os mesmos devem ser titulares de um curso 
secundário português ou equivalente e comprovar a aprovação nas disciplinas 
correspondentes às provas de ingresso necessárias. No caso de não terem 
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conseguido a aprovação, precisam de realizar os exames nacionais. Os processos 
de candidatura são entregues, presencialmente, nos Gabinetes de Acesso ao 
Ensino Superior, da DGES. 

Estes quatro regimes especiais apresentam algumas restrições. Assim, para um 
ano letivo, os estudantes só podem beneficiar de inscrição e matrícula ao abrigo 
de um dos regimes; quando obtenham colocação ao abrigo de um dos regimes e 
não procedam à inscrição e matrícula dentro dos prazos estabelecidos ficam 
impedidos, no ano letivo seguinte, de se inscreverem no ensino superior público 
português e de beneficiarem daqueles regimes (exceto em caso de devida 
justificação). Por outro lado, para beneficiarem de algum destes regimes, os 
estudantes não podem ser titulares de um curso superior português ou 
estrangeiro, exceto quando titulares do grau de Bacharel e pretendam o grau de 
Licenciado na mesma área.  

Em termos de vagas disponíveis para estes estudantes, as mesmas não podem 
exceder 10% das vagas aprovadas para o concurso nacional ou local, nem para os 
concursos institucionais, em cada ano letivo.  

***** 

A estratégia nacional revela um forte interesse na contínua expansão do ensino 
superior, considerando que o mesmo potencia a produção de conhecimento, de 
ciência e de tecnologia, promovendo o crescimento económico e contendo fortes 
impactos sobre o desenvolvimento social e cultural das atuais gerações, bem 
como das gerações vindouras. Por outro lado, o país assume como fundamental 
manter e multiplicar a sua rede de parceiros, quer na ordem nacional, quer na 
ordem internacional, atendendo à importância da partilha de experiências e de 
ideias e beneficiando da crescente mobilidade de pessoas. É neste 
enquadramento geral que podemos compreender a estratégia nacional a respeito 
dos estudantes internacionais.  

Assim, são parte dos objetivos estratégicos referentes ao Ensino Superior a sua 
internacionalização e competitividade, através da captação de estudantes 
internacionais e da manutenção de programas de mobilidade. O governo 
português procura alcançar estes objetivos através da revisão e da melhoria da 
legislação em vigor, da simplificação de processos burocráticos nas instituições e 
da especialização das IES em termos de oferta de cursos e investigação

32
.   

                                                           
32 Programa do XIX Governo Constitucional, Presidência do Conselho de Ministros 
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Por outro lado, verifica-se uma forte preocupação com integração social dos 
cidadãos de países terceiros, especialmente nos direitos e deveres de cidadania 
na área da educação. Para concretização de políticas de inclusão de populações 
imigrantes, o atual governo dá continuidade ao II Plano para a Integração dos 
Imigrantes

33
.  

O II Plano para a Integração dos Imigrantes, em linha com o I Plano, mantém o 
acolhimento e a integração dos imigrantes como uma das prioridades em matéria 
de intervenção política dos últimos governos. O Plano, estabelecido para o 
período entre 2010 e 2013, exige a participação de vários ministérios e apela à 
participação de parceiros públicos e privados, onde tem lugar a sociedade civil 
através de organizações não-governamentais e associações de imigrantes

34
. Em 

grande medida, o Plano é coordenado pelo ACIDI, instituto cuja missão passa por 
colaborar na conceção, execução e avaliação das políticas públicas, transversais e 
sectoriais, relevantes para a integração dos imigrantes e das minorias étnicas, 
bem como promover o diálogo entre as diversas culturas, etnias e religiões

35
.  

Particularmente na área da educação, o Plano parece focar os filhos de imigrantes 
que residem em Portugal por razões profissionais, considerando em menor 
medida os jovens que escolhem o país por razões académicas. Não obstante, 
consideramos pertinente dar conta de algumas medidas, as quais têm 
enquadramento na temática versada. Assim, o Plano procura reforçar a formação 
para a interculturalidade, especialmente na formação contínua dos professores, 
melhorar a sistematização de dados estatísticos sobre a diversidade cultural nas 
escolas, promover o acesso de estudantes estrangeiros aos apoios da ação social 
escolar em todos os graus de ensino, divulgar boas práticas no acolhimento, apoio 
e integração de estudantes descendentes de imigrantes, apoiar o acolhimento e a 
integração de estudantes estrangeiros e descendentes de imigrantes em Portugal, 
facilitar os processos de regularização documental dos imigrantes menores que 
frequentam o ensino público e conceder bolsas de estudo

36
. A concessão destas 

bolsas de estudo depende das necessidades profissionais identificadas nos países 
de origem, uma vez que têm como objetivo preencher essas mesmas carências e 

                                                           
33 Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2010, de 17 de Setembro. 
34 O II Plano estabelece 90 medidas, com base em 17 áreas de intervenção, nomeadamente: acolhimento; cultura e 
língua; emprego, formação profissional e dinâmicas empresariais; educação; solidariedade e segurança social; saúde; 
habitação; justiça; racismo e discriminação; acesso á cidadania e participação cívica; associativismo imigrante; 
descendentes de imigrantes; idosos imigrantes; relações com os países de origem; promoção da diversidade e da 
interculturalidade; questões de género; e tráfico de seres humanos. 
35

 Nº 1, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 167/2007, de 3 de Maio. 
36Medidas 23, 25, 28, 30, 31, 32 e 72 respetivamente. 
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combater a “fuga de cérebros”, duas situações consideradas obstáculos ao 
desenvolvimento daqueles países. 

Embora parte destas medidas não contenham especificações relativas ao ensino 
superior, entende-se que as mesmas representam avanços sociais e culturais 
significativos, contribuindo, a médio e longo prazo, para melhorias no que 
concerne à integração dos estudantes internacionais naquele nível de ensino. Por 
outro lado, pese embora as medidas não se dirigirem diretamente aos estudantes 
do ensino superior, considera-se que as mesmas possam aplicar-se aos docentes 
universitários e aos sistemas de informação utilizados pelas IES.  

Continuando a analisar o Plano em outras áreas, como a de acolhimento, de 
emprego, formação profissional e dinâmicas empresariais, de justiça, de racismo e 
discriminação, e de tráfico de seres humanos, encontram-se outras importantes 
medidas capazes de contribuir para o acolhimento e para e integração de 
estudantes internacionais. Destaca-se, a título de exemplo, algumas medidas 
respeitantes a estas áreas: reforço da rede nacional de informação ao imigrante, 
através do portal web do ACIDI; reforço do atendimento ao público por parte do 
SEF; reforço da informação/formação a trabalhadores imigrantes sobre os seus 
direitos e deveres no domínio laboral; agilização do processo de reconhecimento 
de qualificações; criação de um sistema de informação sobre imigrantes 
altamente qualificados; consolidação da cooperação entre o MAI/SEF e o 
Ministério da Justiça, sobretudo no que respeita a jovens estrangeiros em risco; 
assegurar o apoio jurídico aos imigrantes vítimas de tráfico de seres humanos e 
de outros crimes; alteração legislativa quanto a contraordenações pela prática de 
atos discriminatórios com base na nacionalidade e/ou etnia; e desenvolvimento 
de ações de combate ao tráfico de seres humanos

37
. 

Respondendo a objetivos de estratégia nacional e contribuindo para alcançar 
medidas do II Plano para a Integração dos Imigrantes, importa salientar a questão 
dos mecanismos facilitadores da regularização documental e a ação conjunta do 
SEF e das IES portuguesas, através do Sistema ISU – Interface SEF-Universidades. 
O desenvolvimento e a aplicação deste sistema informático procura facilitar a 
regularização de processos documentais de estudantes internacionais no ensino 
superior, ou seja, permite uma certificação simplificada de nacionais de países 
terceiros no acesso ao ensino superior. O sistema funciona através da consulta 
online dos serviços competentes das IES ao SEF, a partir da apresentação do 

                                                           
37Medidas 3, 6, 16, 17, 19, 46, 50, 54 e 87, respetivamente. 
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passaporte aquando da matrícula. Desta forma, os candidatos ficam dispensados 
de se deslocarem ao SEF para obter a documentação que lhes permite 
permanecer no país (SEF, 2010). O Sistema ISU – Interface SEF-Universidades está 
disponível desde 2010 e está, desde então, em funcionamento em várias 
universidades e politécnicos do ensino superior português (SEF, 2011; SEF, 2012).  

Por outro lado, com o intuito de melhorar e simplificar as condições dos 
estudantes internacionais, o CRUP anunciou recentemente a sua vontade em 
apresentar ao governo português uma proposta para criação do Estatuto do 
Estudante Internacional

38
. De entre os vários objetivos considerados na proposta, 

a mesma pretende contribuir para a orientação de uma estratégia de 
recrutamento dos estudantes internacionais, sobretudo ao nível dos graus de 
Mestre e de Doutor, assim como promover e facilitar o intercâmbio e a 
mobilidade destes estudantes no espaço da UE.  

Em parceria, o SEF e o CRUP assinaram recentemente um protocolo, o qual visa a 
agilização dos processos de entrada e de permanência de estudantes 
internacionais, através de mecanismos de cooperação promotores da 
comunicação e articulação entre as duas entidades (SEF/CRUP, 2012)

39
. No 

essencial, estabelecem-se regras que facilitam a emissão de vistos e de 
autorizações de residência a estudantes inscritos no programa Erasmus Mundus 
(e no programa Ciência sem Fronteiras) e procura-se que as IES, através dos seus 
gabinetes de relações internacionais, remetam as devidas informações sobre 
aqueles candidatos/estudantes aos departamentos do SEF. Este protocolo 
constitui uma importante ferramenta em matéria de agilização de processos de 
entrada e permanência de estudantes internacionais, contribuindo para a 
realização da estratégia nacional

40
. 

Em termos de debate sobre estudantes internacionais em Portugal, promovidas 
por instituições e organizações não-governamentais, entre outros atores da 
sociedade civil, muitas vezes enquadradas em temáticas mais alargadas, pode 
mencionar-se a organização de uma recente de uma sessão de debate organizada 
pelo Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais (IEEI), em parceria com o 
Centro de Estudos Africanos do ISCTE-IUL. Abordando os desafios da cooperação 

                                                           
38 Cf. http://www.crup.pt/pt/imprensa-e-comunicacao/recortes-de-imprensa/2172-conselho-de-reitores-propoe-
criacao-do-estatuto-do-estudante-internacional 
39 Protocolo entre o SEF e o CRUP, assinado em Lisboa, a 25 de Junho de 2012.  
40 Por motivos que decorrem das especificações do presente estudo, o protocolo assinado entre o SEF e o CRUP torna 
a ser objeto de análise no ponto 4. Por razões de parcimónia, as considerações aqui apresentadas são 
complementadas no referido ponto. 

http://www.crup.pt/pt/imprensa-e-comunicacao/recortes-de-imprensa/2172-conselho-de-reitores-propoe-criacao-do-estatuto-do-estudante-internacional
http://www.crup.pt/pt/imprensa-e-comunicacao/recortes-de-imprensa/2172-conselho-de-reitores-propoe-criacao-do-estatuto-do-estudante-internacional


Rede Europeia das Migrações 
 
 

 
 
28 

portuguesa para o desenvolvimento, a sessão apresentou um painel diversificado, 
promovendo a reflexão sobre o papel que vários atores – organismos 
governamentais, universidades, empresas, câmaras municipais e organizações 
não-governamentais – têm atualmente na cooperação portuguesa, face à 
conjuntura interna e internacional

41
.  

Destaca-se, igualmente, o II Congresso Internacional de Cooperação e Educação: 
África e o Mundo, organizado pelo Centro de Estudos Africanos do ISCTE-IUL. De 
entre vários painéis apresentados, distinguimos o de “Formação de Quadros 
Superiores Africanos no Ocidente: Trajetórias Individuais, Políticas de Cooperação 
e Processos de Desenvolvimento”

42
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Cf. http://aulp.org/noticias/actividades-e-eventos 
42 Cf. http://www.coopedu.cea.iscte.pt/ 

http://aulp.org/noticias/actividades-e-eventos
http://www.coopedu.cea.iscte.pt/
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3. Condições Legais e Práticas Nacionais Aplicáveis aos 

Estudantes Internacionais 

 

3.1. Admissão 

 

Portugal reconhece a importância da entrada de estudantes internacionais no 
sistema de ensino superior nacional. Neste sentido, são vários os ministérios e 
outras entidades a concretizarem medidas e disponibilizarem um conjunto de 
informações e mecanismos para agilizar os processos de acolhimento e 
permanência destes estudantes em território nacional. 

Em primeiro lugar, e não obstante procurar a captação de estudantes oriundos de 
quaisquer países terceiros, por razões que remontam a uma longa partilha 
histórica e cultural, verifica-se uma cooperação mais estreita entre Portugal, os 
países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), o Brasil e Timor Leste

43
. Esta 

cooperação privilegiada apresenta reflexos nos processos de entrada de 
estudantes oriundos daqueles países no ensino superior nacional. Os processos 
são, por isso, facilitados e promovidos à luz de regimes especiais, vários acordos 
bilaterais e multilaterais entre Portugal e aqueles países, de entre os quais se 
destaca o acordo que estabelece a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). 

Um dos propósitos da CPLP consiste na cooperação entre os seus membros em 
variados domínios, como a ciência e a tecnologia, a educação e a cultura, assim 
como a difusão e promoção da língua portuguesa

44
. Decorre deste facto uma 

relação mais estreita e intensa entre Portugal e os estudantes provenientes dos 
demais estados-membros da CPLP, que se estende ao acesso ao ensino superior 
português

45
.  

                                                           
43Atente-se ao nº 4 do art. 7º da Constituição da República Portuguesa e Lei do Tribunal Constitucional, em matéria 
de relações internacionais, onde se refere que “Portugal mantém laços privilegiados de amizade e cooperação com 
os países de língua portuguesa” (Canotilho e Moreira, 2005). 
44 Cf. http://www.cplp.org/ 
45 Promovendo a aprendizagem ao longo da vida e o desenvolvimento de competências em outros países da CPLP, 
Portugal, através do Instituto Nacional de Administração (INA), criou o Curso Internacional de Alta Direção em 
Administração Pública. O curso foi proposto e aprovado na XIII Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP, em 

http://www.cplp.org/
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Assim, a par da existência de regimes especiais de candidatura para bolseiros dos 
PALOP e de Timor Leste, recentemente Portugal acordou, enquanto membro da 
CPLP e no mesmo âmbito, criar um Plano Estratégico de Cooperação dinamizador 
de atividades em ciências, tecnologia e ensino superior (CPLP, 2012 a). Acresce 
ainda a concordância do governo português, em 2008, em empenhar-se no 
desenvolvimento do ensino superior a distância, por meio de uma universidade 
virtual da CPLP, com o intuito de reforçar o ensino da língua e em língua 
portuguesa (CPLP, 2008).   

No apoio e acolhimento concedidos aos estudantes internacionais é importante 
referir a presença em Portugal da organização internacional AIESEC (Association 
Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales). 
Enquanto promotora de programas de intercâmbio e estágios internacionais 
favorece a captação e entrada de jovens estudantes para o país, desenvolvendo 
trabalho na área da economia e gestão. 

A admissão de estudantes internacionais no ensino superior português é 
condicionada pelo grau escolar ou académico de que são titulares. De uma forma 
geral, podem considerar-se as situações em que i) o estudante concluiu um curso 
de ensino secundário legalmente equivalente ao português e pretende ingressar 
num curso que confere grau de Licenciado ou grau de Mestre (mestrado 
integrado), ii) o estudante frequenta um curso estrangeiro de determinado grau 
superior e determinada área e pretende continuar o mesmo, ou congénere, em 
Portugal, e iii) o estudante é titular de um grau académico e pretende candidatar-
se a um curso que confere um grau superior ao anterior. 

Na primeira situação é necessário que o estudante comprove a equivalência do 
curso de ensino secundário estrangeiro. Esta equivalência é atribuída pela 
Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) do Ministério 
da Educação e Ciência (MEC), sob pedido do estudante junto de uma escola 
secundária com autonomia pedagógica (e entrega dos devidos documentos)

46
. 

Uma vez que para ingresso no ensino superior é ainda necessário realizar as 
provas de ingresso, no caso dos estudantes internacionais as mesmas podem ser 
substituídas pelos exames finais de disciplinas dos seus cursos secundários; para 

                                                                                                                                      
Julho de 2006, conhecendo a sua primeira edição em 2007 (CPLP, 2006). A XXV Reunião de Pontos Focais de 
Cooperação da CPLP, em Julho de 2012, deu conta da 6ª edição (CPLP, 2012 b). Tendo como objetivo formar titulares 
de cargos de direção superior e intermédia e licenciados da Administração Pública dos PALOP e de Timor Leste, 
Portugal disponibiliza seis bolsas àqueles destinatários, não obstante o curso também incluir participantes de países 
ibero-americanos.  
46 Decreto-Lei nº 227/2005, de 28 de Dezembro. 
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tal, os exames terminais do ensino secundário estrangeiros precisam de ser 
considerados homólogos das provas de ingresso, homologia proposta pelas 
instituições de ensino superior (IES) e aprovada pela Comissão Nacional de Acesso 
ao Ensino Superior

47
. Por último, o candidato deve satisfazer os pré-requisitos 

para candidatura a determinados cursos, quando assim exigido e definido pelas 
IES. 

No que concerne à segunda situação, o estudante pode solicitar a transferência 
devendo, para tal, contactar a instituição de ensino superior onde pretende 
ingressar. Pode, neste sentido, requerer equivalências às unidades curriculares 
em que ficou aprovado, dirigindo o pedido ao presidente do conselho científico 
da instituição em que pretende ingressar, com entrega da documentação 
necessária

48
. 

Relativamente à última situação, o procedimento habitual indica que as 
candidaturas ao grau de Mestre exigem a conclusão do grau de Licenciado e, por 
sua vez, as candidaturas ao grau de Doutor implicam a conclusão do grau de 
Mestre. Desta forma, aos estudantes internacionais que se encontrem em uma 
destas situações e pretendam candidatar-se a uma instituição portuguesa de 
ensino superior é exigido o reconhecimento dos graus de que são titulares. Este 
reconhecimento é deliberado pela Comissão de Reconhecimento de Graus 
Estrangeiros, apoiada pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES)

49
.  

Um estudante com o grau de Licenciado pode ainda candidatar-se a um curso de 
doutoramento quando apresentar um currículo escolar, científico ou profissional 
que ateste a capacidade para realização daquele ciclo de estudos, assim 
reconhecido pelo órgão científico estatutariamente competente da universidade 
onde pretende ser admitido (PT NARIC, sem data).  

Quando um grau académico estrangeiro não tenha sido genericamente 
reconhecido pelo regime de reconhecimento de graus académicos estrangeiros

50
o 

respetivo titular pode solicitar a equivalência ou reconhecimento específicos de 
acordo com o regulamento sobre equivalências e reconhecimentos de 
qualificações estrangeiras de nível superior

51
.  

                                                           
47 Deliberação nº 1193/2011, de 27 de Maio.  
48Arts. 19º, 20º e 21, do Decreto-Lei nº 283/83, de 21 de Junho. 
49 Arts. 4º, 8º e 9º, do Decreto-Lei nº 341/2007, de 12 de Outubro. 
50

 Decreto-Lei nº 341/2007, de 12 de Outubro. 
51 Decreto-Lei nº 283/83, de 21 de Junho. 



Rede Europeia das Migrações 
 
 

 
 
32 

Os estudantes estrangeiros podem beneficiar de algumas formas públicas e 
privadas de financiamento aos seus estudos e à sua estadia. No que respeita à 
ação direta do estado português, podem beneficiar de bolsas de estudo quando 
preencham um dos seguintes requisitos: i) titulares de autorização de residência 
permanente, ii) beneficiários do estatuto de residente de longa duração, iii) 
provenientes de estados com os quais tenham sido celebrados acordos de 
cooperação prevendo a aplicação de tais benefícios e iv) provenientes de estados 
cuja lei, em igualdade de circunstâncias, conceda igual tratamento aos estudantes 
portugueses

52
. Estes estudantes podem igualmente beneficiar de bolsas de 

estudo por mérito, atendendo ao facto de as mesmas serem conferidas às IES, 
cabendo a estas atribuí-las aos alunos que tenham tido um aproveitamento 
excecional no ano letivo anterior

53
. 

Os estudantes internacionais admitidos em IES portuguesas podem concorrer a 
bolsas financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P. (FCT), como as 
bolsas de doutoramento e bolsas de doutoramento em empresas

54
.  

Em paralelo com as bolsas nacionais, estes estudantes podem aceder a um 
conjunto de bolsas europeias, nomeadamente as bolsas de Investigação Marie 
Curie, bolsas UE-Canadá, bolsas UE-Japão, bolsas UE-Nova Zelândia e bolsas UE-
EUA (Atlantis)

55
. 

Os estudantes nacionais e residentes nos países PALOP e em Timor Leste que não 
possuam, em simultâneo, nacionalidade portuguesa e pretendam frequentar 
cursos de nível superior em Portugal podem beneficiar de bolsas de estudo 
atribuídas pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P. (IPAD)

56
. 

Podem ainda concorrer a bolsas e subsídios das seguintes fundações e instituições 
presentes em Portugal (PT NARIC, sem data):  

 

 

                                                           
52 Nº1 do art. 3º, do Decreto-Lei nº 204/2009, de 31 de Agosto. Ao abrigo do mesmo artigo, podem também 
beneficiar das bolsas de ação social os estudantes que sejam apátridas ou beneficiário do estatuto de refugiado 
político.  
53 Art. 9º, do Despacho 13531/2009, de 9 de Junho. 
54 Regulamento nº 234/2012, de 25 de Junho. 
55 Cf. http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/application_guide_pt_pt.html 
56 Cf. 
http://www.ipad.mne.gov.pt/Bolseiros/FormacaoPortugal/Ensino%20Universit%C3%A1rio%20e%20Polit%C3%A9cni
co/Paginas/default.aspx 

http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/indexhtm_en.html
http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/indexhtm_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu_others/japan/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu_others/nz/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/application_guide_pt_pt.html
http://www.ipad.mne.gov.pt/Bolseiros/FormacaoPortugal/Ensino%20Universit%C3%A1rio%20e%20Polit%C3%A9cnico/Paginas/default.aspx
http://www.ipad.mne.gov.pt/Bolseiros/FormacaoPortugal/Ensino%20Universit%C3%A1rio%20e%20Polit%C3%A9cnico/Paginas/default.aspx
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Fundação BCP – Banco Comercial Português  www.millenniumbcp.pt 

Fundação Calouste Gulbenkian  www.gulbenkian.pt 

Fundação do Oriente  www.foriente.pt 

Fundação Luso-Americana  www.flad.pt 

Instituto Camões, I.P. www.instituto-camoes.pt 

Santander Totta  www.santandertotta.pt 

 

Verifica-se também, ao nível internacional, a existência de bolsas para estudos em 
Portugal, como são exemplo a “The Archaeology of Portugal Fellowship” atribuída 
pelo American Archaeological Institut, a “AXA Research Fund – PhD Fellowship”, 
atribuída pela AXA Research Fund, as “Bolsas de Pós-Graduação e Pós 
Doutorado”, atribuídas pelo Ministério da Educação do Brasil, entre outras que os 
estudantes podem encontrar no país de origem.  

***** 

Com o intuito de melhorar os processos de entrada no país, a legislação 
portuguesa estabelece que a emissão de vistos de residência emitidos a 
estudantes internacionais que participem em programas comunitários de 
promoção da mobilidade para a UE ou para a Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) deve ser facilitada

57
. Neste sentido, depois de iniciado o pedido 

de visto junto de um posto consular de carreira ou de uma secção consular, para 
os efeitos supra referidos, cabe ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
emitir um parecer prévio no prazo de 15 dias e haver uma decisão sobre o pedido 
no prazo de 30 dias

58
. Constitui uma facilitação na concessão de visto de 

residência, na medida em que, em termos gerais, o SEF goza de um período de 20 
dias para emitir a seu parecer e a decisão tomada no prazo de 60 dias

59
. 

No âmbito da mobilidade dos estudantes do ensino superior, aos estudantes 
internacionais que frequentem o ensino superior num estado-membro da UE e 
que se candidatem a uma IES portuguesa, o visto é concedido num prazo que não 
impeça a continuação dos estudos, num período máximo de 60 dias

60
.  

                                                           
57 Nº 3 do art. 62º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
58 Nº 2 do art. 3º e art. 5º, da Portaria nº 208/2008, de 27 de Fevereiro. 
59

 Nº 6 do art. 53º e nº 4 do art. 58º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
60 Nº 1 do art. 63º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

http://www.millenniumbcp.pt/
http://www.gulbenkian.pt/
http://www.foriente.pt/
http://www.flad.pt/
http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.santandertotta.pt/
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Ao abrigo dos regimes especiais, para bolseiros nacionais dos PALOP, é facilitado 
o acesso ao ensino superior português, na medida em que as candidaturas são 
tratadas por via diplomática.  

***** 

A decisão de um estudante internacional escolher Portugal como país de destino 
para frequência do ensino superior pode ser devidamente apoiada por um 
conjunto de informações legais, procedimentais e práticas disponíveis, sobretudo, 
a partir da internet. 

De uma forma geral, e no que concerne a serviços públicos, o MEC é a entidade 
que mais informação disponibiliza, através do portal web da DGES. Acresce a 
informação disponibilizada por organismos e redes da UE, como a Comissão 
Europeia e a NARIC (National Academic Recognition Information Centres), por 
sítios web de universidades e politécnicos, assim como motores de busca sobre o 
ensino superior em Portugal. 

O portal web da DGES apresenta-se disponível em língua portuguesa e inglesa
61

. 
Na versão portuguesa, o portal oferece um amplo conjunto de informações sobre 
o acesso ao ensino superior (público ou privado), sobre o apoio dado aos 
estudantes (através de bolsas de estudo e de mérito, ou através de ofertas de 
emprego e atividades de voluntariado) e sobre a oferta de cursos, graus, 
instituições e vagas disponíveis; oferece também uma secção dedicada ao 
reconhecimento, mobilidade e cooperação internacional, onde são 
disponibilizadas informações sobre o modo de funcionamento do 
reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros, sobre a rede NARIC e sobre a 
UE; para a maioria dos assuntos tratados, disponibiliza os respetivos diplomas 
legais, remete para portais de outras instituições e apresenta um conjunto de 
FAQs. De notar ainda a possibilidade de solicitar esclarecimentos e informações 
adicionais via postal, correio eletrónico ou telefone, uma vez que são 
disponibilizados estes contactos relativamente às entidades envolvidas no 
processo de ingresso ao ensino superior. Verifica-se, no entanto, que a versão 
inglesa disponibiliza apenas uma pequena parte deste amplo conjunto de 
informações, das quais destacamos a organização do sistema de ensino superior 
nacional e parte da legislação mais pertinente.  

                                                           
61 Cf. Anexos, Figuras 1 e 2. 
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Existem outros portais e sítios web, bem como motores de busca estrangeiros 
que disponibilizam algumas das informações dadas pelo portal web DGES. Nestes 
a informação é prestada de uma forma mais sintetizada e em língua inglesa, 
apesar de, muitas das vezes, remeterem para o portal web da DGES. Destacamos, 
a título exemplificativo, os seguintes: 

UE http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/application_guide_pt_en.html 

ERIC/NARIC
62

 http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Portugal 

Outros http://www.studyineurope.eu/study-in-portugal 

http://www.educations.com/Study_in_Portugal__d2129.html 

http://www.topuniversities.com/country-guides/portugal 

http://www.braintrack.com/linknav.htm?level=3&pprevid=42 

 

Constata-se, por isso, que a informação não está concentrada no portal web da 
DGES, apesar deste a apresentar de uma forma relativamente mais completa e 
abrangente face aos restantes. Apesar disto, o portal web DGES presta ainda 
relativamente poucas informações em língua inglesa, o que poderá levar os 
estudantes internacionais a procurarem outros portais e sítios web, como os 
ligados à UE, ou à ERIC/NARIC.  

A entrada de estudantes internacionais em território nacional para efeitos de 
estudos requer, em primeiro lugar, a concessão de um visto de residência. Este 
visto reveste a natureza de visto nacional de longa duração, uma vez que não são 
emitidos vistos de curta duração para efeitos de estudo. Posteriormente é pedida 
uma autorização de residência. Com base na legislação em vigor apresentam-se 
em seguida os requisitos necessários, os procedimentos e algumas exceções 
aplicadas em Portugal, em matéria de vistos e autorizações de residência.  

Refira-se, no entanto, e desde já, que o pedido de visto de residência e o pedido 
de autorização de residência constituem processos diferentes uma vez que 
cumprem propósitos distintos: o primeiro título tem como função regular a 
entrada de estrangeiros no país, sendo que o segundo título tem por objetivo 
habilitar os estrangeiros a permanecerem e a exercerem uma atividade em 

                                                           
62 Este sítio web representa uma iniciativa conjunta da Comissão Europeia, do Conselho da Europa e da 
UNESCO/CEPES. Abrange, por isso, a rede ERIC e os estados-membros do Conselho da Europa, e a NARIC, da 
Comissão Europeia. 

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/application_guide_pt_en.html
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Portugal
http://www.studyineurope.eu/study-in-portugal
http://www.educations.com/Study_in_Portugal__d2129.html
http://www.topuniversities.com/country-guides/portugal
http://www.braintrack.com/linknav.htm?level=3&pprevid=42


Rede Europeia das Migrações 
 
 

 
 
36 

território nacional. Neste sentido, importa ainda considerar o peso da tradição 
histórica do quadro legal português. 

Apesar da presença de uma certa tradição histórica no quadro legal português 
cumpre-nos apontar o facto de a Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, diploma que 
aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 
estrangeiros do território nacional, transpor a Diretiva nº 2004/114/CE, do 
Conselho Europeu, de 13 de Dezembro. Por isso, nos processos de entrada e 
permanência de estudantes internacionais é exigido o cumprimento das 
condições gerais e específicas apresentadas na Diretiva

63
, a par de outras 

condições nacionais. O incumprimento de alguma das condições estabelecidas na 
Diretiva e na legislação nacional constitui motivo para que o pedido de concessão do 
visto ou da autorização de residência seja recusado. Assim, veja-se com pormenor. 

Para concessão do visto de residência para efeito de estudos no ensino superior, e 
cumprindo com o estabelecido por aquela Diretiva, é necessário apresentar um 
documento de viagem com validade pelo menos igual à duração prevista da 
estada e no caso de ser menor de idade nos termos da legislação nacional, ser 
autorizado à estada por quem exerce o poder paternal

64
. O estudante deve 

também preencher as condições de admissão numa instituição de ensino 
superior, pelo que o pedido precisa de ser acompanhado por documento emitido 
pela instituição de ensino confirmando que o requerente satisfaz as condições de 
admissão ou que foi admitido

65
; deve ainda fazer prova de que possui meios de 

subsistência (definidos tendo como referência a retribuição mínima mensal 
garantida, apresentada no Código de Trabalho português

66
) e apresentar cópia do 

título de transporte de regresso
67

. Por outro lado, o estudante não pode ser 
considerado uma ameaça para a ordem, segurança ou saúde públicas

68
. 

Ainda dando cumprimento à Diretiva, e como já anteriormente foi referido, o 
tratamento de vistos de residência a nacionais de países terceiros em programas 
comunitários de promoção da mobilidade para a UE ou para a CPLP deve ser 

                                                           
63 Arts. 6º e 7º, da Diretiva nº 2004/114/CE, do Conselho Europeu, de 13 de Dezembro. 
64 Nº 2 do art. 62º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
65 Nº 4 do art. 62º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho e nº 2 do art. 33º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de 
Novembro. 
66 Portaria nº 1563/ 2007, de 11 de Dezembro e Portaria nº 760/2009, de 16 de Julho. 
67 Alínea d) do nº 1 e nº 2 do art. 52º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho e alíneas f) e g) do nº 1, do art. 12º, do 
Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
68 Nº 4 do art. 52º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
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facilitado, definidos os termos da facilitação por portaria do Ministério da 
Administração Interna (MAI) e Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)

69
. 

Acrescem às condições estabelecidas pela referida Diretiva, e no âmbito de 
condições nacionais, o requerente não ter sido sujeito a uma medida de 
afastamento de Portugal, não estar indicado como não admissível no sistema de 
informação Schengen, nem no sistema integrado de informações do SEF e não ter 
sido condenado por crime que em Portugal seja punível com determinado tipo de 
penas

70
. É ainda necessário que o requerente apresente um certificado de registo 

criminal emitido pela autoridade competente do país de nacionalidade do 
requerente, bem como o requerimento para consulta do registo criminal 
português pelo SEF; por fim, deve adicionar duas fotografias tipo passe iguais, a 
cores, e em condições de identificação

71
.  

Aos nacionais de um estado terceiro que residam como estudantes do ensino 
superior num estado-membro da UE e que se candidatem a frequentar o ensino 
superior em Portugal é concedido o visto de residência, desde que preencham as 
condições acima referidas e comprovem participar num programa de intercâmbio 
comunitário ou bilateral; em alternativa a esta condição, são também concedidos 
os vistos quando estes requerentes tenham sido admitidos como estudantes num 
estado-membro da UE por um período igual ou superior a dois anos

72
.  

Os nacionais de países terceiros que pretendam ingressar no ensino superior 
português enquanto bolseiros do IPAD estão dispensados de, no pedido de visto, 
entregarem documento comprovativo de admissão em dada instituição, uma vez 
que aquela entidade faculta a informação aos postos consulares de carreira ou às 
secções consulares portuguesas, para o devido efeito

73
. 

O pedido de visto de residência para estudantes do ensino superior deve ser feito 
no país de origem e apresentado num posto consular de carreira ou secção 
consular, mediante impresso próprio, assinado presencialmente pelo requerente 
e com a entrega de toda a documentação obrigatória

74
. De forma a tornar o 

processo mais célere e ágil, o pedido pode ser iniciado online, através do Portal 
das Comunidades Portuguesas; no final deste pedido online é agendada uma data 

                                                           
69 Nº 3 do art. 62º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, relativo à Portaria nº 208/2008, de 27 de Fevereiro. 
70 Alíneas a), b) e c) do nº 1 e nº 3 do art. 52º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
71 Alíneas a), c) e d) do nº 1 do art. 12º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
72 Nº 1 do art. 63º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
73

 Nº 3, do art. 33º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
74 Nº 1 e nº 2 do art. 10º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
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em que o requerente deve dirigir-se, presencialmente, ao posto consular da sua 
residência para fazer prova da documentação requerida, bem como postar a sua 
assinatura

75
. 

Estes vistos carecem de parecer prévio obrigatório por parte do SEF, concedido 
num prazo de 20 dias a partir do dia em que o pedido é recebido (sem prejuízo de 
prazos inferiores previstos na lei, como anteriormente apresentados); decorrido 
este período e na ausência de resposta, há lugar ao deferimento do mesmo

76
. 

A decisão sobre a concessão do visto de residência tem em consideração a sua 
finalidade, sobretudo no caso de estudantes em programas comunitários de 
promoção da mobilidade para a UE ou para a CPLP. Em termos gerais, a decisão é 
tomada num prazo de 60 dias, exceto para estes, em que existe um prazo máximo 
de 30 dias

77
. Quando concedido, o visto de residência é válido para duas entradas 

no território nacional, por um período de quatro meses
78

.  

Estudantes internacionais elegíveis no âmbito de programas específicos estão 
sujeitos às regras gerais do regime de entrada e permanência no país em função 
da sua nacionalidade (cidadãos da UE e cidadãos de países terceiros). Desta 
forma, não há lugar a processos de facilitação de emissão de vistos e de 
autorizações de residência no que respeita ao cumprimento dos requisitos legais 
previstos nas referidas regras. Existem, contudo, mecanismos de agilização 
procedimentais, decorrentes de protocolos e acordos específicos, como é o caso 
do protocolo assinado entre o SEF e o CRUP no corrente ano (SEF/CRUP, 2012). 
Este protocolo estabelece um prazo mais curto para a decisão sobre a autorização 
de residência concedida a estudantes Erasmus Mundus, a par de outras formas de 
facilitação de comunicação entre as IES e o SEF. 

Uma vez que os vistos emitidos para efeitos de estudo revestem a natureza de 
vistos de longa duração, não lhes são diretamente aplicáveis as regras do Código 
Comunitário de Vistos. 

                                                           
75 Cf. http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php/pt/formularios.html 
76 Nº 1 e nº 6 do art. 53º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, e nº 1 do art. 14º do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, 
de 5 de Novembro 
77 Nº 4, do art. 58º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho; Art. 5º, da Portaria nº 208/2008, de 27 de Fevereiro. Cf. 
também 
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MNE/DGACCP/pt/SER_visto+de+residencia+para+estudante+do
+ensino+superior.htm?flist=s 
78 Nº 2 do art. 58º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php/pt/formularios.html
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MNE/DGACCP/pt/SER_visto+de+residencia+para+estudante+do+ensino+superior.htm?flist=s
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MNE/DGACCP/pt/SER_visto+de+residencia+para+estudante+do+ensino+superior.htm?flist=s
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Observe-se agora o processo de pedido e concessão de autorização de residência 
a estudantes no ensino superior, uma vez em território nacional. 

A autorização de residência é concedida pelo SEF, válida por um período de um 
ano e renovável por iguais períodos (ou quando hajam alterações nos elementos 
de identificação do cidadão). Quando o ciclo de estudos tiver uma duração 
inferior a um ano, a respetiva autorização tem uma validade igual ao período de 
estudos

79
. O pedido de concessão da autorização de residência deve ser 

apresentado presencialmente junto daquela entidade ou em centros nacionais de 
apoio ao imigrante (aquando da presença de funcionários do SEF) pelo 
requerente ou pelo seu representante legal, através de impresso próprio, 
assinado pelo primeiro

80
. Cabe ao SEF decidir no prazo de 60 dias para a 

concessão do título
81

. A decisão deve ser tomada e comunicada ao requerente 
num prazo que não impeça o prosseguimento dos estudos

82
.  

Para obtenção da autorização de residência, o estudante deve ser titular de um 
visto de residência para efeitos de estudos, continuar a preencher as condições 
exigidas aquando do pedido do visto, apresentar comprovativo de matrícula e 
pagamento das propinas e estar abrangido pelo Serviço Nacional de Saúde ou ter 
um seguro de saúde. 

Não obstante a necessidade do visto, a legislação portuguesa prevê, 
excecionalmente, a concessão da autorização de residência a estudantes não 
titulares daquele documento quando o estudante tenha entrado e permaneça 
legalmente no país e preencha as restantes condições acima apontadas; nesta 
situação a concessão do título depende também de uma apreciação aos motivos 
que conduziram à mesma (motivos de força maior e razões pessoais atendíveis)

83
. 

Os estudantes bolseiros do IPAD estão dispensados de comprovar o 
preenchimento das mesmas condições, na medida em que aquela entidade 
fornece as informações necessárias ao SEF

84
.  

                                                           
79 Nº 2 e nº 4 do art. 91º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
80 Nº 1 e nº 2 do art. 51º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
81 Nº 1 do art. 82º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
82 Nº 1, do art. 96º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
83 Nº 3 do art. 91º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho; nº 3 do art. 57º e art. 61º do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, 
de 5 de Novembro. 
84 Nº 2 do art. 57º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
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O pedido de autorização de residência é recusado quando não sejam cumpridas 
as condições mencionadas, assim como nas demais situações previstas para 
recusa de concessão do visto de residência.  

De uma forma geral, as informações relativas aos procedimentos de entrada e 
residência em Portugal são de fácil acesso a partir da internet. Destaca-se o portal 
web do SEF e um documento do ACIDI no âmbito nacional, a par de outros sítios 
web europeus e extra-Europa, atendendo à disponibilidade da informação em 
língua inglesa: 

SEF http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/legislacao/index.aspx?id_linha=4191&menu_position=4133#0 

ACIDI http://www.acidi.gov.pt/_cfn/4d0530c98fdd5/live/GuiaIngles_web.pdf 

Outros http://www.euraxess.pt/incoming/visas/#other 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_en.htm 

http://www.studyineurope.eu/study-in-portugal/applications/residence-permit 

http://www.studyabroaduniversities.com/Student-Visa-Requirements-for-Study-in-Portugal.aspx 

Aos estudantes internacionais que pretendam iniciar cursos de preparação para o 
ensino superior, tais como cursos de língua portuguesa, é concedida autorização 
de residência para efeitos de estudo. No caso em que os cursos de preparação 
tenham uma duração inferior a um ano, a autorização é emitida com uma 
validade igual ao respetivo período de tempo

85
. 

Atendendo a algumas limitações de ordem estatística não é possível identificar 
com rigor os principais motivos que levam a que os vistos ou as autorizações de 
residência pedidos para efeitos de estudo no ensino superior sejam recusados. 
Verifica-se, no entanto, que o número de pedidos de autorizações de residência 
para efeitos de estudo indeferidos é relativamente reduzido, sem expressão no 
panorama nacional. 

***** 

Relativamente ao pagamento de propinas, praticadas em todas as IES em 
Portugal, não se encontraram dados nacionais que permitam estimar a média do 
valor pago anualmente pelos estudantes nacionais ou internacionais. Dada esta 
limitação, considera-se relevante apresentar os dados da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico), os quais indicam que, em média, 
os estudantes nacionais a tempo inteiro pagam mais de 980 EUR em propinas 

                                                           
85 Alínea i) do art. 3º e nº 4 do art. 91º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/legislacao/index.aspx?id_linha=4191&menu_position=4133#0
http://www.acidi.gov.pt/_cfn/4d0530c98fdd5/live/GuiaIngles_web.pdf
http://www.euraxess.pt/incoming/visas/#other
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_en.htm
http://www.studyineurope.eu/study-in-portugal/applications/residence-permit
http://www.studyabroaduniversities.com/Student-Visa-Requirements-for-Study-in-Portugal.aspx
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anuais (OCDE, 2011: 259)
86

; com base na mesma fonte, verifica-se que as propinas 
em Portugal têm aumentado ao longo dos últimos anos (idem: 260). Em função 
da restrição de dados é impercetível o impacto destes aumentos no que respeita 
à entrada de estudantes internacionais.  

 

3.2. Permanência 

 

3.2.1. Estudantes internacionais 

A duração da permanência dos estudantes internacionais em território português 
depende, fundamentalmente, da sua autorização de residência. De um modo 
geral, a autorização de residência é válida por períodos de um ano e renovável na 
mesma medida; caso o plano de estudos seja estabelecido por um período de 
tempo inferior a um ano, a autorização de residência é concedida para esse 
mesmo período

87
.  

O pedido de renovação daquele título é feito nas mesmas modalidades do 
primeiro – presencial, junto do SEF ou centros nacionais de apoio ao imigrante, através 
de impresso próprio assinado pelo requerente e cumprimento dos demais requisitos. 

A renovação da autorização de residência deve ser tratada até 30 dias antes do 
término da sua validade e continua a ser necessário que o estudante comprove as 
condições exigidas aquando da primeira autorização; acresce a necessidade de se 
fazer acompanhar não só do comprovativo de matrícula, como também do 
comprovativo da atividade escolar; e, quando autorizado a trabalhar, fazer-se 
acompanhar do contrato de trabalho ou de declaração da entidade empregadora 
a confirmar o seu vínculo laboral, bem como ter cumprido as suas obrigações 
fiscais e perante a segurança social

88
.  

Importa referir que a atividade escolar é decisiva para a renovação do título, na 
medida em que são considerados os fatores negativos (desistência voluntária de 
qualquer disciplina) e os fatores positivos (aproveitamento ou transição de ano); 

                                                           
86 Valor original em dólares USD, convertido em euros, de acordo com o valor cambial apresentado pelo Banco de 
Portugal, no dia 30/07/2012. 
87

Nº 2 e nº 4 do art. 91º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
88 Nº 5 do art. 63º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
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ou seja, a ausência de progressão nos estudos sem devida justificação é motivo 
para cancelamento ou não renovação da autorização de residência

89
.  

Observa-se, desta forma, que o pedido de renovação da autorização de residência 
para efeitos de estudo pode ser recusado quando o estudante: não preencha as 
condições acima referidas; seja sujeito a condenações e penas que ultrapassem 
um ano de prisão cumulativo; e em situação em que seja declarado contumaz e 
não prove a caducidade da declaração

90
.  

À semelhança da concessão da autorização, a sua renovação é também da 
responsabilidade do SEF, devendo a entidade decidir sobre o pedido no prazo de 
30 dias

91
. 

A legislação portuguesa prevê que os estudantes internacionais titulares de 
autorização de residência para efeitos de estudo possam exercer uma atividade 
profissional subordinada na medida em que a mesma não seja desenvolvida como 
atividade principal. Assim, os estudantes podem ter uma atividade profissional 
desde que a mesma decorra fora do período consagrado ao programa de estudos, 
a tempo parcial; para tal, devem obter autorização prévia por parte do SEF, ter 
um contrato de trabalho e estarem inscritos na segurança social

92
. Importa notar 

que estes estudantes não estão autorizados a desenvolver uma atividade 
profissional independente.  

No caso de os estudantes pretenderem abandonar os estudos (enquanto 
atividade principal) e permanecerem no país para exercício de uma atividade 
profissional subordinada, independente ou de investigação a tempo inteiro, os 
mesmos podem beneficiar de nova autorização de residência com dispensa de 
visto para o efeito; para tal, é necessário que tenham um contrato de trabalho, 
uma bolsa de investigação ou comprovem devidamente a existência de uma 
relação laboral, tenham entrado e permanecido legalmente no país e estejam 
inscritos na segurança social, com a situação regularizada (para aqueles que 
pretendam atividade independente aplica-se apenas a condição de terem entrado 
e permanecido legalmente no país)

93
; estão excluídos desta possibilidade os 

estudantes internacionais que tenham entrado ao abrigo de acordos de 

                                                           
89Nº 7 do art. 63º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro; e art. 95º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
90 Art. 78º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
91 Nº 2 do art. 82º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
92

 Nº 2 do art. 97º e nº 1 do art. 88º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
93 Nº 2 dos arts. 88º, 89º e 90º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
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cooperação
94

. Estes pedidos de autorização de residência, decorrentes da 
alteração dos motivos que a justificam, são de caráter excecional e devem ser 
apresentados presencialmente e pelo requerente junto do SEF

95
. A falta de 

informação estatística nesta área não permite conhecer os setores de trabalho, as 
habilitações exigidas, nem a média de duração dos contratos feitos a estudantes.  

Nos limites em que podem desenvolver uma atividade profissional subordinada, os 
estudantes internacionais gozam dos mesmos direitos laborais conferidos aos 
cidadãos nacionais em matéria de segurança social, benefícios fiscais, filiação 
sindical e reconhecimento de diplomas, certificados e outros títulos profissionais

96
. 

De uma forma geral, fazem ainda parte dos direitos dos estudantes internacionais 
(bem como dos restantes titulares de autorizações de residência) o acesso à 
saúde, ao direito e aos tribunais; estes direitos são conferidos não prejudicando 
outros conferidos em convenções internacionais

97
. 

 

3.2.2. Membros da família dos estudantes internacionais 

Os familiares dos estudantes internacionais podem entrar e permanecer no país 
ao abrigo do direito de reagrupamento familiar. Na ordem jurídica portuguesa 
não existem autorizações de residência para o propósito específico de 
acompanhamento de imigrantes, independentemente do propósito da sua 
estadia no país.  

O direito ao reagrupamento familiar é atribuído aos requerentes e titulares de 
uma autorização de residência e visa os membros da família que se encontrem no 
estrangeiro e que daqueles dependam. No caso dos estudantes internacionais, os 
membros da família restringem-se ao cônjuge, a filhos menores ou incapazes e a 
cargo de um dos membros do casal, bem como a menores adotados, em que a 
legislação do país de origem lhes reconhece os direitos e deveres de filiação 
natural, devidamente reconhecidos em Portugal

98
.  

O pedido de reagrupamento familiar é feito pelo estudante junto do SEF ou, em 
alternativa, por um dos membros da família acima referidos aquando da entrada 

                                                           
94 Alínea p) do nº 1 do art. 122º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
95 Nº 2 dos arts. 54º e 55º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
96 Nº 2 do art. 83º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
97

 Nº 1 do art. 83º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
98 Nº 4 do art. 81º, nº 1 do art. 98º e nº 3 do art. 99º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
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em território nacional, mediante apresentação de um conjunto de documentos 
legalmente exigidos

99
. A decisão sobre o pedido é da responsabilidade do SEF, 

tomada num prazo habitual de três meses e no máximo de 6 meses
100

; no prazo 
de oito dias após a decisão, o requerente é notificado sobre a mesma e, aquando 
de deferimento do pedido, os membros da família têm um prazo de 90 dias para 
tratamento do visto de residência

101
.  

A autorização de residência para efeitos de agrupamento concedida aos membros 
familiares de estudantes internacionais tem uma validade idêntica à atribuída 
àqueles; se, dois anos após a concessão da primeira autorização, se mantiverem 
os laços familiares com o estudante aqueles passam a beneficiar de uma 
autorização autónoma

102
.  

Os membros familiares titulares de autorização de residência têm direito à 
educação e ao ensino, ao exercício de uma atividade profissional subordinada ou 
independente, à orientação, formação, aperfeiçoamento e reciclagem 
profissionais, ao acesso à saúde, ao direito e aos tribunais; é ainda garantido, em 
condições idênticas aos nacionais, o acesso à segurança social, a benefícios fiscais, 
a filiação sindical, reconhecimento de diplomas e outros títulos profissionais; à 
semelhança do que se disse anteriormente quanto aos estudantes internacionais, 
também os seus membros familiares podem gozar de direitos especiais, em 
conformidade com acordos internacionais dos quais Portugal seja parte

103
. 

Por fim, apesar de a ordem jurídica portuguesa não prever que os estudantes 
internacionais tenham direito a acompanhamento familiar e inexistirem dados 
neste domínio, não há razões que levem a crer que aquele direito tenha reflexos 
no atual número de estudantes internacionais em Portugal. 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Arts. 66º e 67º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
100 Art. 102º e nº 1 e nº 2 do art. 105º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
101 Nº 2 do art. 68º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
102

 Nº 1 e nº 3 do art. 107º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
103 Art. 83º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
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3.3. Período após a conclusão dos estudos para estudantes 
internacionais 

 

Tal como se apontou anteriormente, a legislação portuguesa prevê um regime 
excecional que possibilita a concessão de autorização de residência para o 
exercício de atividade profissional subordinada ou independente ou atividade de 
investigação com dispensa de visto para dado efeito, ou seja, sem que os 
estudantes tenham de sair do país e proceder ao pedido daquele visto. Esta 
possibilidade aplica-se também na situação em que o estudante completou o seu 
programa de estudos e pretende permanecer no país para ingressar no mercado 
do trabalho, exigindo o cumprimento das mesmas condições. A autorização para 
exercício de atividade profissional é temporária, válida por um período de um ano 
e renovável por períodos sucessivos de dois anos

104
.  

Após a conclusão dos estudos e enquanto titulares de autorização de residência 
em Portugal, os estrangeiros podem inscrever-se no Centro de Emprego da sua 
zona de residência. Os Centros de Emprego fazem parte do Instituto do Emprego 
e Formação Profissional I.P., entidade pública cuja missão passa por “promover a 
criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução 
de políticas activas de emprego, nomeadamente de formação profissional”

105
.  

Os estrangeiros inscritos passam a ser candidatos a emprego, gozando dos 
seguintes direitos: direito a um acolhimento eficiente e a um atendimento 
personalizado; direito à informação, designadamente oferta formativa e oferta de 
emprego, meio socioeconómico, profissões e condições de trabalho e emprego, 
benefícios sociais, mercado de emprego e mercado social de emprego; apoio 
técnico na elaboração do próprio projeto de inserção ou reinserção social e 
profissional; auxílio imediato e gratuito na procura de emprego que convenha às 
suas necessidades; direito a orientação profissional com vista a potenciar a sua 
empregabilidade; apoio técnico na procura ativa de emprego; direito a apoio à 
mobilidade profissional e geográfica; e proteção no desemprego nos termos da 
lei. Podem também beneficiar deprestações técnicas (no âmbito da orientação 
profissional) e aceder aoutras medidas e programas de emprego e formação. Para 

                                                           
104Art. 75º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
105

 Nº 1 do art. 3º, do Decreto-Lei nº 213/2007, de 29 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 157/2009, de 10 de 
Julho. 
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acederem a estas medidas precisam de preencher os requisitos de acesso e serem 
titulares de autorização de residência para efeitos de exercício de atividade 
profissional

106
.  

No caso em que os estudantes internacionais tenham permanecido em Portugal 
por um período igual ou superior a cinco anos, enquanto titulares de autorização 
de residência temporária, é-lhes conferido o benefício de uma autorização 
permanente. Para tal, e conjuntamente, devem ter meios de subsistência e 
alojamento, comprovar conhecimentos básicos da língua portuguesa e não terem 
sido condenados em penas que, cumulativamente, perfaçam um ano de prisão

107
. 

Apesar de este título não ter limite de validade, deve ser renovado de cinco em 
cinco anos ou sempre que hajam alterações nos elementos de identificação do 
cidadão

108
. 

Os nacionais de países terceiros que tenham entrado e permanecido no país com 
autorização para efeitos de estudo não podem, porém, beneficiar do estatuto de 
residentes de longa duração

109
. 

 

3.4. Uso indevido da “rota migratória de estudantes” 

 

Pese embora a falta de dados consolidados neste domínio não se afigura que 
Portugal se possa considerar um país alvo de usos indevidos de “rotas migratórias 
de estudantes”. Contudo, encontram-se algumas notas relativas ao uso abusivo 
do estatuto de estudante internacional, decorrentes do exercício das atribuições 
do SEF.  

Assim, em 2010, registou-se um aumento de deteções de nacionais oriundos do 
Bangladesh e do Nepal, titulares de vistos britânicos para efeitos de estudo que 
permitiam o exercício de atividades profissionais remuneradas em condições 
muito particulares. Acresce o facto de, no mesmo período de análise, ter-se 
igualmente registado um aumento do número de pedidos de vistos de curta 
duração por parte daqueles nacionais, junto dos serviços portugueses em 
Manchester. As duas situações permitiram verificar a ocorrência de tentativas de 

                                                           
106 Cf. http://www.iefp.pt/FAQ/Paginas/Home.aspx#Imigrantes 
107 Art. 80º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
108

 Nº 1 e nº 2 do art. 76º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
109 Alínea a) do nº 2 do art. 125º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

http://www.iefp.pt/FAQ/Paginas/Home.aspx#Imigrantes
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regularização em Portugal, ao abrigo do regime excecional previsto na legislação 
nacional. Como anteriormente mencionado, este regime prevê que, em 
determinadas circunstâncias, seja concedida autorização de residência para 
exercício de atividade profissional subordinada, com dispensa de visto de 
residência

110
. 

Regista-se também, junto de nacionais oriundos dos PALOP, casos de titulares de 
vistos e de autorizações de residência para efeitos de estudo em situação 
irregular. Estes casos revelam títulos caducados, com os seus titulares a 
permanecerem em território nacional e a exercerem atividades diferentes 
daquelas conferidas pelos vistos ou pelas autorizações de residência. 

Observa-se, de acordo com os dados estatísticos disponíveis, que a concessão da 
primeira autorização de residência a um nacional de país terceiro prende-se, 
sobretudo, com motivos profissionais, ocupando os motivos educativos um lugar 
comparativamente de menor destaque; por outro lado, o número de estrangeiros 
que estão no país por motivos de estudos e que pedem alteração deste título é 
relativamente pequeno e com pouco peso sobre o total de mudanças

111
.  

Por estes motivos, considera-se que Portugal não se encontra na primeira linha de 
países de ação fraudulenta ou abusiva da “rota migratória de estudantes”. 

No que respeita à identificação de um uso abusivo de “rotas migratórias de 
estudantes” no país, Portugal dispõe de um conjunto de medidas preventivas que 
podem ser vistas a partir da perspetiva da entrada e permanência no país, e a 
partir do processo de candidatura e ingresso nas IES. 

Do ponto de vista da entrada e permanência em território nacional, existe um 
conjunto de requisitos e procedimentos a cumprir que contribuem para o 
controlo de usos abusivos deste tipo de rotas migratórias. Começando pelo 
processo de instrução de emissão de visto de residência é de destacar a 
verificação da autenticidade e validade dos documentos e de outros elementos 
entregues, bem como a posse de meios de subsistência e de alojamento; ainda 
neste sentido, importa realçar, para situações consideradas dúbias ou 
insuficientes, a exigência da apresentação de elementos para esclarecimento de 
elementos constantes do pedido, como perícias médico-legais comprovativas de 

                                                           
110

Nº 2 do art. 88º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
111 Cf. Estatísticas, Quadros 9 e 10. 
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laços de parentesco invocados, ou a exigência da presença do requerente no 
posto consular, em qualquer momento do pedido

112
.  

O controlo é feito, igualmente, aquando da entrada no país, sobretudo nas 
entradas por via aérea e via marítima: são verificados os documentos de viagem, 
o visto de residência e, caso seja considerado necessário comprovar o objetivo e 
as condições da estada, as autoridades de fronteira podem exigir a apresentação 
das devidas provas

113
.   

Finalmente, aquando do pedido de concessão de autorização de residência 
temporária, é novamente exigido o cumprimento de um conjunto de requisitos, 
muitos dos quais já exigidos durante o pedido de visto. Acresce, ainda, a 
apresentação da prova de matrícula e do pagamento das propinas. 

Quanto aos processos de candidatura e ingresso nas IES, importa sublinhar que, 
por um lado, e em termos gerais, os mesmos são tratados de forma presencial; 
por outro lado, exige-se o cumprimento de um conjunto de requisitos, tais como 
o reconhecimento de diplomas e a equivalência de disciplinas, atribuídos por 
entidades oficiais, tais como a DGIDC.  

Este conjunto de medidas legalmente estabelecidas contribui para o despiste de 
utilizações fraudulentas do estatuto de estudante, incorporando a ação de várias 
entidades e permitindo um controlo em vários momentos, que vão desde a 
partida, à chegada e à permanência dos nacionais de países terceiros em 
território nacional. 
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 Nº 1 e nº 3 do art. 13º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
113 Art. 13º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
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4. Cooperação Transnacional no Âmbito dos Estudantes 

Internacionais 

 

4.1. Acordos bilaterais e multilaterais, incluindo programas de 
mobilidade 

 

A entrada de estudantes internacionais no país é, em grande medida, favorecida 
por vários acordos internacionais estabelecidos entre Portugal e diversos países 
terceiros. Neste campo, cabe à Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) 
acompanhar a preparação de propostas relativamente a acordos bilaterais, acordos 
multilaterais e programas de cooperação no âmbito do ensino superior, através das 
ações desenvolvidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)

114
.  

Dentro da DGES, a Divisão de Reconhecimento, Mobilidade e Cooperação 
Internacional (DRMCI) assume um papel fundamental, uma vez que faz parte das 
suas competências propor medidas sobre a mobilidade académica, prestar 
informações no âmbito da mobilidade académica e profissional, e promover a 
cooperação bilateral e multilateral com organizações e instituições internacionais 
e com outros países, através da proposta de acordos e projetos

115
. Cabe ainda à 

DRMCI, na área da cooperação bilateral e em articulação com o MNE, através do 
Instituto Camões, acompanhar e promover ações de cooperação no domínio do 
ensino superior; a Divisão contribui também para a definição de políticas e 
estratégias na cooperação para o desenvolvimento, especialmente com os países 
africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e com a Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP)

116
.  

Ao nível de acordos bilaterais em matéria de educação e cultura, onde se inclui o 
ensino superior, Portugal tem mais de setenta acordos estabelecidos com países 
terceiros, nomeadamente: Alemanha, Angola, Argélia, Argentina, Arménia, 
Áustria, Bélgica, Benim, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, China, Chipre, Congo (RD), 
Congo (RP), Coreia do Sul, Costa do Marfim, Croácia, Cuba, Dinamarca, Egipto, 

                                                           
114Alíneas g) e h) do nº 2 do art. 2º, do Decreto-Regulamentar nº 20/2012, de 7 de Fevereiro.  
115

 Alíneas b) e d) do nº 2, do Despacho nº 8353/2012, de 21 de Junho. 
116 Cf. http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/Coopera%C3%A7%C3%A3o+Internacional/ 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/Coopera%C3%A7%C3%A3o+Internacional/
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Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, Filipinas, 
Finlândia, França, Gabão, Grécia, Guiné Bissau, Holanda, Hungria, Índia, Irão, 
Iraque, Irlanda, Israel, Itália, Kuwait, Letónia, Líbia, Luxemburgo, Malásia, Malta, 
Marrocos, Mauritânia, México, Moçambique, Nigéria, Noruega, Omã, Paquistão, 
Paraguai, Peru, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia, São 
Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Suazilândia, Suécia, Tailândia, 
Timor Leste, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Venezuela e Zâmbia

117
. 

Em concreto, no que respeita ao ensino superior, os acordos visam o intercâmbio 
de experiências e práticas, docentes, alunos e investigadores, bem como o 
estabelecimento de bolsas, definidas em programas executivos e de cooperação. 
Atualmente estão em funcionamento programas com a Croácia, Egipto, Eslovénia, 
Finlândia, Grécia, Holanda, Índia, Irlanda, Noruega, Polónia, República Checa, 
Tailândia, Tunísia e Venezuela

118
.  

No seguimento de um relatório apresentado pelo Instituto Português de Apoio ao 
Desenvolvimento, I.P. (IPAD), considera-se pertinente citar os seguintes 
resultados/práticas: 

i) [O MEC] tem atribuído bolsas de investigação para licenciados, mestres e 
doutorados, nacionais dos PALOP e Timor-Leste, que desejam prosseguir 
estudos de mestrado, doutoramento ou pós-doutoramento em 
Universidades ou Instituições Científicas Portuguesas nas mais diversas 
áreas. No entanto, a parte mais visível da cooperação deste ministério 
regista-se através das Comissões Mistas estabelecidas entre a Direcção-
Geral do Ensino Superior e os diferentes Ministérios da Educação, no 
âmbito das quais se define o número de vagas que, por «regime 
especial» permite que os alunos dos PALOP ingressem no ensino superior 
como se fossem nacionais. (IPAD, 2011: 87) 

ii) A cooperação universitária é regida por Acordos de Cooperação Científica 
e Técnica, por Convénios e Memorandos assinados entre as 
Universidades portuguesas e as instituições suas congéneres e também 
por Protocolos relativos a Programas/Projectos específicos. (Idem: 102) 

iii) Os projectos acordados inserem-se em domínios identificados como 
prioritários para a formação de quadros técnicos nacionais no âmbito dos 
PIC

119
 e abrangem áreas como: Medicina, Direito, Ciências Jurídico-

                                                           
117 Cf. http://www.instituto-camoes.pt/cultura/acao-cultural-externa/acordos-culturais 
118

 Idem.  
119 Programas Indicativos de Cooperação (PIC). 

http://www.instituto-camoes.pt/cultura/acao-cultural-externa/acordos-culturais
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Políticas, Língua Portuguesa, Agronomia e Recursos Naturais, 
Matemática, Electrónica, Telecomunicações, Engenharia, Ambiente, 
Hidráulica e Recursos Hídricos e Turismo. Estes projectos envolvem a 
leccionação directa e, principalmente, a qualificação e/ou formação em 
exercício de docentes locais, avaliação e acompanhamento dos alunos, 
apoio à elaboração de programas e manuais, apoio aos processos de 
revisão curricular para a sua adequação às normas internacionais, no 
quadro dos processos de certificação, bem como a capacitação/reforço 
institucional através do desenvolvimento das competências pedagógicas 
e de gestão das instituições parceiras. (Ibidem: 102-103) 

iv) (...) [As bolsas] são atribuídas por várias instituições em Portugal, 
assumindo o IPAD uma importância destacada não apenas pelo número 
de bolsas que disponibiliza como pela doutrina que tenta imprimir. A 
aposta tem vindo, nos últimos anos, a fazer-se nos níveis de mestrado, 
doutoramento e pós-doutoramento. O apoio ao nível das licenciaturas é 
feito através da atribuição de bolsas internas, apenas se deslocando para 
Portugal alunos em áreas de formação inexistentes localmente. (IPAD, 
2011: 104) 

No que respeita às condições de entrada e permanência, à duração da estadia, à 
escolha e candidatura das instituições de ensino superior (IES) e dos cursos, o 
acesso posterior ao mercado de trabalho e o reagrupamento familiar são 
mantidas as condições descritas anteriormente, referentes aos regimes especiais.  

Sendo as próprias universidades e politécnicos atores tão importantes no quadro 
da cooperação no ensino superior, destacamos alguns acordos internacionais. 
São, assim, exemplos de acordos com a América Latina, com a América do Norte, 
com os PALOP, com a Europa e outras regiões, o Programa Ciência sem 
Fronteiras, as Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades (ambos visando a 
relação com o Brasil), o IAESTE, as Bolsas Ibero-Americanas Santander 
Universidades, o Programa CRUP/FUP de Cooperação com Timor Leste, o 
Programa SMILE, estabelecido com instituições de ensino superior da América 
Latina e das Caraíbas, a rede ATHENS, as bolsas Luso-Americanas Fulbright, entre 
outros protocolos de cooperação internacional. 

Portugal é igualmente signatário de um vasto conjunto de acordos multilaterais, 
dos quais distinguimos a ALCUE (Cooperação UE, América Latina e Caraíbas), a 
ASEM (Asia-Europe Meeting), a AULP (Associação de Universidades de Língua 
Portuguesa), a COE (Conselho da Europa), a Cooperação Ibero-Americana 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1000355
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(Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a 
Cultura), a EUA (Associação Europeia das Universidades), a EUROMED (Euro-
Mediterranean Partnership), o Instituto Europeu de Florença, a OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) e a UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura)

120
. 

 

4.2. Cooperação com a UE (e programas de mobilidade financiados 
pela UE) ou com organizações internacionais 

 

Em matéria de mobilidade de nacionais de países terceiros ao abrigo de 
programas da UE, Portugal transpõe para a sua legislação o nº 2 do art. 6º e o art. 
8º da Diretiva 2004/114/EC.  

Assim, de acordo com a legislação nacional em vigor, aos estudantes 
internacionais que participem em programas comunitários que promovem a 
mobilidade para a UE (bem como para a CPLP ou no seu interesse) é facilitada a 
concessão de visto de residência

121
. A facilitação concretiza-se i) na possibilidade 

de dispensa de apresentação de seguro de viagem válido e comprovativo de 
admissão na instituição de ensino, quando haja um documento emitido pelos 
departamentos governamentais responsáveis pelo desenvolvimento do programa 
em que o estudante está inscrito a atestar tais elementos, ii) na prioridade 
conferida à análise e instrução do pedido, iii) na emissão de um parecer prévio 
obrigatório no prazo de 15 dias, iv) na comunicação célere de informações entre 
os departamentos governamentais responsáveis pelo programa e v) na decisão 
sobre o pedido no prazo de 30 dias

122
. 

Concretamente, os vistos emitidos no âmbito da mobilidade dos estudantes do 
ensino superior dirigem-se aos nacionais de países terceiros que

123
:  

 Residam como estudantes do ensino superior num estado-membro da UE; 
 Se candidatem a frequentar o ensino superior em Portugal (continuar ou 

complementar um programa de estudos já iniciado); 

                                                           
120 Cf. 
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/Coopera%C3%A7%C3%A3o+Internacional/Coopera%C3%A7%
C3%A3o+Multilateral/ 
121Nº 3 do art. 62º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
122

 Portaria nº 208/2008, de 27 de Fevereiro. 
123 Nº 1 do art. 63º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/Coopera%C3%A7%C3%A3o+Internacional/Coopera%C3%A7%C3%A3o+Multilateral/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/Coopera%C3%A7%C3%A3o+Internacional/Coopera%C3%A7%C3%A3o+Multilateral/
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 Tenham documento de viagem válido, pelo menos até ao período de 
permanência em Portugal – quando menores de idade, precisam de ser 
devidamente autorizados pelos seus representantes legais; 

 Preencham as condições de admissão numa instituição portuguesa de 
ensino superior; 

 Participem num programa de intercâmbio comunitário, num programa 
bilateral ou que tenham sido admitidos como estudantes em outro estado-
membro durante um período igual ou superior a dois anos.  

Estes vistos são concedidos no prazo máximo de 60 dias, tendo em conta o 
período de estudos e de forma a não impedir o prosseguimento dos mesmos

124
.  

No contexto da mobilidade intra-UE, os estudantes inscritos no programa 
Erasmus Mundus podem entrar e permanecer em Portugal quando preenchidas 
as devidas condições. Isto significa que devem proceder ao pedido de visto de 
residência para efeitos de estudo (longa duração) para poderem entrar no país e, 
após a entrada, devem solicitar a autorização de residência para os mesmos fins 
(cf. ponto 3.). 

A experiência portuguesa no programa Erasmus Mundus indicia que, em 2011, 
tinham entrado mais de trezentos estudantes internacionais no país ao abrigo 
deste programa. Prevê-se que este afluxo de participantes venha a aumentar com 
a operacionalização do protocolo assinado entre o SEF e o CRUP ao longo de 2012 
(SEF/CRUP, 2012). 

Os estudantes Erasmus Mundus, residentes em outro estado-membro da UE 
podem, para efeitos do programa e a partir desse mesmo estado-membro, 
submeter as suas candidaturas a IES portuguesas que participem no referido 
programa. Esta situação prende-se com o próprio funcionamento do programa 
Erasmus Mundus, consoante a Ação em que o estudante esteja enquadrado e, 
por isso, dependente de propósitos e lógicas de organização relativamente 
diferentes.  

Considera-se pertinente a existência de gabinetes de apoio destinados a este 
conjunto de estudantes, nas várias IES participantes no programa. A estes 
gabinetes cabe prestar todo o tipo de informações necessárias à participação no 
programa, apoiar os estudantes na sua candidatura e no processo de entrada e 
permanência no país destino. Por isso, é esperado que os gabinetes comuniquem 

                                                           
124 Idem. 
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entre si, administrando e validando os processos de candidatura, transferindo as 
informações necessárias sobre os estudantes quer entre si, quer para o SEF. 

Por outro lado, cabe às DGES, enquanto estrutura nacional Erasmus Mundus, 
prestar informações ao público sobre o programa e oferecer assistência e 
aconselhamento a potenciais candidatos e a participantes; é ainda atribuída à 
DGES a função de fornecer informações úteis sobre as especificidades do sistema 
nacional de ensino, exigências em matéria de vistos, transferências de créditos e 
outras ferramentas; por último, no âmbito do programa, a DGES é ainda 
consultada em matéria de reconhecimento de diplomas, de elegibilidade de 
instituições e de outros elementos qualitativos relacionados com o programa. 

Portugal admite que os estudantes internacionais participantes no programa 
Erasmus Mundus e titulares de visto de longa duração ou autorização de 
residência emitidos por outro estado-membro da UE sejam admitidos e 
permaneçam no país por um período de 90 dias, ao abrigo das regras gerais de 
livre circulação de nacionais de países terceiros na UE.  

Aquando de entradas e permanências por períodos superiores a 90 dias, o regime 
geral de entrada em Portugal estabelece que os estudantes internacionais devem 
solicitar a emissão de visto de residência no seu país de residência habitual ou no 
país da área de jurisdição consular do estado da sua residência; no entanto, em 
situações excecionais, devidamente justificadas e verificadas, o visto pode ser 
pedido num país diferente daquele

125
.  

O regime excecional estabelece ainda que pode ser concedida autorização de 
residência para efeitos de estudo sem emissão de visto, na medida em que 
aqueles estudantes tenham entrado e permanecido legalmente no país, 
apresentem prova de matrícula e pagamento das propinas na instituição em que 
foram admitidos, disponham de meios de subsistência e de seguro de saúde

126
.  

Na situação em que os estudantes internacionais vindos de outro estado-membro 
da UE entrem no país por uma fronteira não sujeita a controlo, os mesmos gozam 
de três dias úteis para declarar, junto do SEF, a sua entrada

127
.  

Como se tem vindo a referir, recentemente o SEF assinou um protocolo com o 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) com o intuito de 

                                                           
125 Nº 2 do art. 10º e alínea h) do nº1 do art. 13º, do Decreto-Regulamentar nº 84/2007, de 5 de Novembro. 
126

 Nº 3 do art. 91º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
127 Nº 1 e nº 2 do art. 14º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 



A Imigração de Estudantes Internacionais para a UE 
 

 

 
 

55 

promover o programa Erasmus Mundus, a mobilidade dos estudantes no ensino 
superior e a adoção de procedimentos que acelerem a emissão de vistos e de 
autorizações de residência (SEF/CRUP, 2012). Assim, no âmbito deste protocolo, 
quando verificadas as devidas condições, o SEF passa a conceder aos estudantes 
internacionais daquele programa autorização de residência que lhes assegure o 
direito à mobilidade no espaço da UE, sendo a mesma decidida num prazo 
máximo de 15 dias, assegurando o prosseguimento dos estudos. Por sua vez, 
compete ao CRUP conseguir que as universidades remetam para o SEF as 
informações relativas aos candidatos e aos estudantes admitidos em programas 
de mobilidade e informem aos estudantes internacionais admitidos em 
programas de mobilidade e antes da sua deslocação para Portugal, os seus 
direitos e deveres em matéria de entrada, permanência e saída do país.   

Importa ainda sublinhar que quando Portugal é o primeiro país em que estes 
estudantes são admitidos, é da responsabilidade do SEF fornecer as informações 
necessárias aos restantes estados-membros onde os estudantes pretendam 
ingressar

128
.  

Quanto à experiência portuguesa relativa a estudantes internacionais em 
mobilidade, participantes no programa Erasmus Mundus, não se registam 
situações em que os mesmos tenham querido continuar ou complementar os 
seus estudos em outro estado-membro, por exemplo, através de programas de 
intercâmbio, e tenham tido dificuldade. 

Particularmente no contexto do Erasmus Mundus, Portugal assegura condições 
para que o plano de estudos destes estudantes decorra sem interrupções. Em 
grande medida, estas condições derivam da criação de um conjunto de canais de 
comunicação entre os gabinetes de relações internacionais das IES e o SEF. Por 
esta via, tem-se conseguido facilitar e agilizar a tramitação de processos relativos 
à admissão e permanência dos estudantes internacionais. 

Neste sentido, e em conformidade com o que se referiu anteriormente, o 
protocolo estabelecido entre o SEF e o CRUP releva-se um instrumento de grande 
valor (SEF/CRUP, 2012). Em primeiro lugar, porque visa especificamente 
promover o programa Erasmus Mundus, reforçando a qualidade do ensino 
superior através da cooperação com países terceiros. Em segundo lugar, porque 
impulsiona a mobilidade dos estudantes do ensino superior, através da adoção de 
procedimentos acelerados de emissão de vistos e de autorizações de residência. 

                                                           
128 Nº 2 do art. 63º, da Lei nº 23/2007, de 4 de Julho. 
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E, por último, na medida em que formaliza e consolida os mecanismos de 
comunicação e cooperação entre as IES e o SEF. Decorrente destes mecanismos 
de comunicação, o protocolo revela ainda a criação de um ponto de contacto 
central (Direção Nacional do SEF), em paralelo com vários pontos de contacto 
descentralizados (Direções, Departamentos e Delegações Regionais do SEF).  

A entrada e permanência de estudantes internacionais no país e o seu ingresso 
nas IES portuguesas decorre, de uma forma geral, com sucesso. Desconhecem-se 
situações em que estes estudantes tenham sido aceites por IES e tenham sido 
impedidos de prosseguir os seus estudos por falta de condições de entrada e/ou 
permanência no país.  

As práticas decorrentes do Código de Vistos não se aplicam aos estudantes 
internacionais participantes no Erasmus Mundus, ou em outros programas de 
mobilidade da UE. No que concerne aos estudantes nacionais da UE envolvidos 
em programa de mobilidade aplica-se o regime jurídico que estabelece o direito 
de livre circulação e de residência permanente no território nacional aos cidadãos 
da União e seus familiares

129
. 

Sem prejuízo de acordos bilaterais estabelecidos entre Portugal e outros estados-
membros da UE, bem como de protocolos entre as próprias IES, mantém-se as 
condições acima descritas para quaisquer estudantes internacionais residentes 
em outros estados-membros da UE, os quais pretendam continuar ou 
complementar os seus estudos numa instituição portuguesa de ensino superior 
fora do âmbito de um programa comunitário.  

Por último, não existe conhecimento de situações em que os estudantes 
internacionais tenham prolongado os seus estudos através do ingresso em 
programas de mobilidade, com o intuito de permanecerem em outro estado-
membro por um período de tempo superior ao inicialmente previsto. 

 

4.3. Outras formas de cooperação com países (não legislativas) 

 

Se, como exposto anteriormente, a admissão de estudantes internacionais é 
beneficiada por acordos bilaterais e multilaterais, bem como por programas 

                                                           
129

 Lei nº 37/2006, de 9 de Agosto, que transpõe a Diretiva nº 2004/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
29 de Abril. 
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comunitários, Portugal pratica outras formas de cooperação no que respeita ao 
ensino superior e aos estudantes internacionais importantes de referir. 

Portugal apresenta vastos esforços no que respeita ao reconhecimento de graus 
académicos estrangeiros. Por um lado, através da participação na rede PT NARIC, 
integrada na DGES, são estabelecidos contactos com outros estados-membros da 
UE e com países terceiros (países membros do Conselho da Europa e da UNESCO), 
privilegiando a troca de informações pertinentes e atuais sobre diplomas, sobre 
instituições e modo de funcionamento dos vários sistemas educativos. Estes 
contactos permitem às instituições portuguesas proceder ao reconhecimento de 
diplomas, certificados e títulos estrangeiros com maior facilidade e rigor. Por isso, 
cabe ao PT NARIC prestar informações às diversas IES, aos estudantes, aos 
diplomados e profissionais, bem como a organizações nacionais e internacionais; 
esclarecer sobre processos de equivalências ou de reconhecimento académico de 
habilitações superiores estrangeiras, sobre o prosseguimento de estudos no país 
ou no estrangeiro, sobre a legislação nacional e comunitária relativa a estes 
assuntos, entre outros. 

Por outro lado, Portugal é signatário da Convenção sobre o Reconhecimento das 
Qualificações Relativas ao Ensino Superior na Região Europa, comummente 
conhecida por Convenção de Reconhecimento de Lisboa, acordada entre os 
estados-membros do Conselho da Europa e da UNESCO. Esta convenção compila 
e atualiza num único documento um entendimento generalizado entre aqueles 
membros, considerando os vários textos legais existentes sobre a matéria e 
oferecendo um quadro geral único para o reconhecimento de qualificações a nível 
da Região Europa. 

Em território além-fronteiras, merece destaque a implementação de várias 
universidades portuguesas em países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné 
Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. São exemplo desta presença a 
Universidade Lusófona, a Universidade Lusíada, a Universidade Nova de Lisboa e 
o Instituto Piaget. Existe outro conjunto de universidades portuguesas que 
estabelecem parcerias com universidades daqueles países, como é o caso da 
Universidade de Lisboa, a Universidade Técnica de Lisboa, a Universidade Católica 
e a Universidade do Porto.  
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5. Impactos dos Estudantes Internacionais em Portugal 

 

A imigração de estudantes internacionais para as instituições de ensino superior 
(IES) constitui um fenómeno com alguns impactos na vida académica, social, 
cultural e económica do país. Mas o fenómeno incide, igualmente, sobre os 
próprios estudantes, sujeitos a um processo de integração quer no ensino 
superior, quer nos restantes quadrantes da sociedade. Este ponto do estudo 
dedica-se, assim, a ilustrar alguns impactos deste fluxo migratório na sociedade 
portuguesa, refletindo também sobre alguns efeitos junto dos estudantes.  

Em Portugal, entre 2006 e 2011, os estudantes internacionais (nacionalidade 
extra UE-27) representam cerca de 4% do total de estudantes inscritos no ensino 
superior; em termos absolutos, observa-se que o número tem vindo a aumentar, 
registando-se aproximadamente quinze mil estudantes internacionais em 2006 e 
mais de dezassete mil em 2011

130
. Para o mesmo período, os estudantes de 

nacionalidade intra UE-27 raramente ultrapassam 1% da totalidade dos 
estudantes matriculados, não obstante o número ter quase duplicado ao longo 
dos anos em apreço. 

Os dados revelam que, no conjunto dos estudantes internacionais, a comunidade 
de jovens estudantes oriundos do continente africano, particularmente dos países 
africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), é aquela que mais se destaca no 
acesso e frequência das IES portuguesas

131
. Como já referido anteriormente, esta 

situação deve-se, em grande medida, às fortes relações de amizade e cooperação 
entre Portugal e os PALOP, refletidas na institucionalização de regimes especiais e 
na concessão de diversas bolsas. 

Alguns estudos têm tentado compreender a integração social e académica dos 
estudantes vindos dos PALOP, através de metodologias quer quantitativas, quer 
qualitativas. Este tipo de integração tem consequências no desenvolvimento 
pessoal, no sucesso académico e nas expetativas em relação ao futuro sentidas 
por estes estudantes. Aspetos ligados a uma dimensão pessoal, como o bem-estar 

                                                           
130Cf. Estatísticas, quadro 2. 
131 Cf. Estatísticas, quadros 3 e 4. No âmbito de trabalhadores/investigadores científicos em Portugal, existem 
algumas evidências que permitem afirmar que a proporção de nacionais emigrantes é relativamente semelhante à de 
internacionais imigrantes. Por este motivo, pode-se falar de “circulação de cérebros”, em detrimento de “fuga de 
cérebros” (Reis et al, 2007). 



A Imigração de Estudantes Internacionais para a UE 
 

 

 
 

59 

físico e psicológico, o apoio familiar, o domínio da língua e o apoio financeiro; a 
uma dimensão interpessoal/social, que compreende a relação com os docentes, 
funcionários e colegas, a tolerância intercultural, as atividades extracurriculares, 
entre outras; e a dimensão académica/institucional, que abarca variáveis como a 
preparação académica anterior e o atual desempenho, o acolhimento e apoio 
prestado pela instituição, condicionam uma boa integração social e académica 
(Pondja, 2009; Silva et al, 2009). De acordo com Pondja, “as instituições de ensino 
superior portuguesas mostram-se eficazes na criação de condições para a 
construção de relações de sociabilidade” (2009: 87). 

Se, porventura, poderão ser levantadas algumas críticas ao estado português, 
atendendo aos benefícios concedidos aos estudantes originários dos PALOP e ao 
consequente risco de “fuga de cérebros”, não se pode deixar de atentar ao facto 
de apenas um reduzido número deste grupo de estudantes concluir o seu diploma 
em Portugal

132
. Existem também, conforme referido anteriormente, algumas 

situações em estes cidadãos deixam caducar os vistos ou as autorizações de 
residência, permanecendo no território nacional de forma irregular e exercendo 
outra atividade que não estudos no ensino superior. Porém, esta situação é pouco 
expressiva, com impactos restritos no cômputo geral. Estes factos parecem 
demonstrar que, a haver alguma “fuga de cérebros”, a mesma é de fracas 
proporções, podendo haver algum uso indevido do estatuto de estudante 
internacional.   

Pode afirmar-se, para o conjunto de estudantes internacionais acolhidos em IES 
portuguesas, que os mesmos são um incentivo a ambientes sociais e académicos 
multiculturais, promovendo a tolerância e o respeito por diferentes etnias, 
religiões e tradições. Por outro lado, contribuem e vivem experiências linguísticas 
diversificadas, quer através do conhecimento e/ou aperfeiçoamento da língua 
portuguesa, da partilha da língua materna, ou do desenvolvimento da 
comunicação em língua inglesa.  

Em termos económicos, a entrada destes estudantes no país pode fazer-se sentir 
no setor imobiliário, mais concretamente ao nível dos arrendamentos, onde 
beneficiam, sobretudo, as cidades de maior afluxo estudantil; e de um modo geral 
no setor dos serviços. 

Considerando os impactos económicos nas IES torna-se necessário distinguir as 
IES que se inserem no setor público, daquelas que se inscrevem no setor privado. 

                                                           
132 Cf. Estatísticas, quadro 8. 
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Conforme se mencionou na descrição do sistema educativo, o valor das propinas 
nas IES públicas é legalmente regulamentado, obedecendo a critério mínimos e 
máximos; apesar destas IES poderem fixar um valor dentro daqueles limites para 
cada um dos cursos que oferecem, o mesmo é aplicado quer a estudantes 
nacionais e internacionais. Embora o financiamento público a estas IES dependa 
do orçamento de estado, a sua dotação está intimamente ligada ao número de 
alunos, sem relação equivalente à nacionalidade dos mesmos. Por estes motivos, 
entende-se que o ingresso de estudantes internacionais nas IES públicas resulta 
num acréscimo de receitas, dado o natural acréscimo de alunos matriculados. No 
que concerne às IES privadas, as mesmas gozam de total liberdade para 
determinar o valor das propinas, podendo o mesmo variar em função da 
nacionalidade do estudante, entre outros critérios.  

Numa outra dinâmica, deve-se também pesar o facto de Portugal constituir um 
país de forte atração turística, beneficiando de um clima ameno, de um 
património histórico e paisagístico incomensurável e de um povo hospitaleiro. 
Estas características combinam-se com boas redes de comunicação e de 
transportes, tendo estas últimas criado condições para o acesso a companhias 
aéreas de baixos custos. Crê-se, assim, que o acolhimento de estudantes 
internacionais promova o setor turístico, diretamente através destes e 
indiretamente através das suas famílias e amigos.  

Importa destacar o papel dos meios de comunicação os quais têm, por um lado, 
noticiado o crescimento do número de estudantes internacionais em Portugal e, 
por outro lado, sublinhado a importância que os mesmos afiguram no quadro do 
ensino superior nacional. Em termos sociais e culturais, estas notícias têm 
relativos impactos, uma vez que sensibilizam a comunidade para esta realidade. 

O crescimento do número de estudantes internacionais ao longo dos anos tem 
contribuído para constantes melhorias no tratamento dos processos académicos 
e legais. São exemplos destas melhorias a implementação do Sistema ISU – 
Interface SEF-Universidades, o estabelecimento do protocolo entre o SEF e o 
CRUP no presente ano, entre outras medidas tomadas autonomamente pelas 
próprias IES, como a elaboração de guias para estudantes estrangeiros, ou a 
criação de gabinetes de apoio.  

Este fenómeno migratório impulsiona também o desenvolvimento de redes de 
contactos cada vez mais alargadas no espaço e nos meios, transformando a 
sociedade académica num meio fortemente multicultural e transnacional. A par e 
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passo, a sociedade civil reconhece estas transformações, tornando-se cada vez 
mais parte integrante do processo. 

Postos todos estes impactos de ordem social, cultural, académica, económica, 
pode dizer-se que a “rota migratória de estudantes” que anualmente se dirige a 
Portugal constitui uma mais-valia para o posicionamento do país num mundo 
tendencialmente global, marcado pelo valor do conhecimento e da tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rede Europeia das Migrações 
 
 

 
 
62 

 

6. Conclusões 

 

A elaboração deste estudo permitiu compreender que, em matéria de imigração 
de estudantes internacionais, Portugal está em linha com a Diretiva nº 
2004/114/CE do Conselho, transpondo para a legislação nacional as suas 
disposições.  

O país apresenta condições que facilitam o acolhimento, a permanência e a 
mobilidade de estudantes internacionais. Por um lado, através de protocolos, de 
sistemas informáticos e de regras procedimentais especiais que agilizam o 
tratamento de processos documentais e encurtam prazos para emissão de 
pareceres e concessão de vistos e autorizações de residência. Por outro lado, 
aplicando o princípio geral de livre circulação de nacionais de países terceiros na 
UE, ou seja, permitindo que estes estudantes, titulares de vistos de longa duração 
ou autorizações de residência emitidos por outro estado-membro da UE, sejam 
admitidos e permaneçam no país por um período de 90 dias. 

Acresce a estes mecanismos legais e políticos a capacidade do estado português 
na atribuição de bolsas de estudo diversas, concedidas através de institutos 
públicos como a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Instituto Português de 
Apoio ao Desenvolvimento e o Instituto Camões, e através das próprias 
universidades e politécnicos públicos.  

Por sua vez, a cooperação bilateral e multilateral estabelecida com diversos países 
terceiros, organizações e instituições internacionais, através de acordos e 
convenções, exerce um papel também ele determinante para a melhoraria das 
condições de entrada e de estadia destes estudantes em território nacional. 

Ao longo dos últimos anos tem-se registado um aumento do número de 
estudantes internacionais que escolhem Portugal como país de destino para 
iniciar, complementar ou concluir os seus ciclos de estudo de ensino superior

133
. 

De entre o vasto conjunto de nacionalidades representadas, pode dizer-se, 
estatisticamente, que entre 2006 e 2008 a nacionalidade predominante foi a 
angolana, seguida da cabo-verdiana. A partir de então, são os alunos vindos do 
Brasil aqueles que mais se fazem representar, sendo que, em 2011, constituíam 

                                                           
133Com exceção do ano letivo 2008/2009. 
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quase um terço do total de estudantes internacionais em Portugal. De forma 
alargada e considerando o período 2006-2011, torna-se evidente que a maioria 
provém, efetivamente, dos países de língua portuguesa. Não obstante, existe 
outro grupo que importa distinguir, designadamente de países do leste europeu, 
como a Moldávia, a Rússia e a Ucrânia, cujo número de estudantes tem vindo a 
aumentar significativamente nos últimos anos; na mesma linha evolutiva 
encontram-se os estudantes de origem chinesa. 

O elevado número de estudantes vindos dos países africanos de língua 
portuguesa e do Brasil encontra explicação, em grande medida, nas relações 
históricas e culturais mantidas com estes países desde há muitos séculos. O 
contínuo desenvolvimento destas relações reflete-se nos acordos nas áreas da 
educação, do ensino superior, da investigação científica, da juventude e da 
cultura, traduzidos na criação e manutenção de regimes especiais de acesso ao 
ensino superior português, no estabelecimento de protocolos e na concessão de 
diversas bolsas de estudo. Considera-se que um dos principais motivos para a 
manutenção do bom entendimento entre Portugal e todos estes países deriva, 
essencialmente, da partilha da língua. De facto, afigura-se que a Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa é um exemplo deste entendimento, resultando 
também em parcerias mais estreitas e benéficas para os estudantes do ensino 
superior. 

O relativo destaque que também se regista quanto ao número de nacionais de 
alguns países euroasiáticos deve-se, igualmente, aos acordos de cooperação 
bilaterais estabelecidos nas áreas atrás referidas, onde se destaca a do ensino 
superior. Compreende-se que este fenómeno está também, e em certa medida, 
dependente da crescente abertura destes países ao ocidente, redundando em 
melhores condições de saída para os seus nacionais.  

Importa frisar que os resultados da imigração de estudantes representam o 
trabalho conjunto de todos os atores sociais e políticos envolvidos no processo de 
internacionalização do ensino superior português. A cooperação internacional e o 
trabalho em rede, em matéria de ensino superior e de investigação, afiguram-se 
assim como meios fundamentais para a expansão da sociedade do conhecimento. 
Neste sentido, as ações desenvolvidas pelas universidades e pelos politécnicos, 
pelos diversos ministérios, suas direções, divisões e serviços, pelos institutos 
públicos, por entidades privadas e pela sociedade civil têm contribuído para a 
concretização daquela que é a estratégia nacional, aproximando Portugal dos 
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objetivos comunitários e permitindo sua inclusão num espaço crescentemente 
globalizado. 

Pese embora a imigração de estudantes internacionais em Portugal seja um 
fenómeno em franco crescimento, estimulado pela criação de melhores 
condições procedimentais e legais, entre outras, entende-se que o país revela 
relativamente poucos riscos quanto a possíveis usos abusivos destes mecanismos 
para fins de imigração ilegal.  

Finalmente, observa-se que no quadro legal e institucional não existem medidas 
consolidadas no que respeita à “fuga de cérebros”. Por um lado, considerando a 
importância das bolsas de estudo para os países de origem, verifica-se que as 
mesmas tendem a não verter para as suas regras cláusulas que minorem o risco 
de fuga. As bolsas, substancialmente atribuídas no âmbito da cooperação 
internacional, devem responder às necessidades de desenvolvimento daqueles 
países e, por isso, contemplar mecanismos de retorno. A tendencial inexistência 
destes mecanismos dificulta quer a Portugal, quer aos países de origem, 
compreenderem com precisão a eficácia e a eficiência deste tipo de ajuda. Por 
outro lado, a ausência destes mecanismos não traduz necessária nem claramente 
uma medida de retenção ou de fixação de estudantes internacionais. Por estes 
motivos, seria desejável que se alcançasse uma consolidação estratégica quanto 
ao investimento feito em cooperação, particularmente no que concerne às regras 
para concessão de bolsas de estudo, pesando os impactos sociais e económicos 
dos diplomados internacionais na sociedade portuguesa e nos seus países de 
origem. 
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7. Estatísticas 

 

7.1. Admissão (ponto 3.1.) 

 

Quadro 1 Número de estudantes estrangeiros em Portugal (CITE 5 e 6), por 
género, 2006-2011¹ 

Género 2006/2007² 2007/2008 2008/2009³ 2009/2010 2010/2011 

Masculino 9.349 9.524 8.663 9.050 10.211 

Feminino 8.601 9.060 9.237 10.173 11.613 

Total 17.950 18.584 17.900 19.223 21.824 

 

Notas: 

1) Inscritos no ensino superior (excluindo CETs)  

2) Início do Processo de Bolonha  

3) Início da recolha RAIDES  

 

Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, 
MEC (consulta on-line em agosto de 2012).  
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Quadro 2 Estudantes inscritos no ensino superior em Portugal (CITE 5 e 6), por 
nacionalidades, 2006-2011¹ 

Nacionalidades 2006/2007² 2007/2008 2008/2009³ 2009/2010 2010/2011 

Portuguesa 348.779 358.333 355.102 364.404 374.444 

Estrangeira 17.950 18.584 17.900 19.223 21.824 

Extra UE-27 15.328 15.848 15.095 15.570 17.125 

Intra UE-27 2.622 2.736 2.805 3.653 4.699 

Total 366.729 376.917 373.002 383.627 396.268 

Proporção de estudantes de 
nacionalidade extra UE-27 no 
total de inscritos (%) 

4,18 4,20 4,05 4,06 4,32 

Proporção de estudantes de 
nacionalidade intra UE-27 no 
total de inscritos (%) 

0,71 0,73 0,75 0,95 1,19 

 

Notas: 

1) Inscritos no ensino superior (excluindo CETs)  

2) Início do Processo de Bolonha  

3) Início da recolha RAIDES  

 

Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, 
MEC (consulta on-line em agosto de 2012).  
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Quadro 3 Número de estudantes estrangeiros em Portugal (CITE 5 e 6), por 
região de origem, 2006-2011¹ 

Região de origem 
Nº 

2006/2007² 2007/2008 2008/2009³ 2009/2010 2010/2011 

África 11.624 10.990 9.405 8.834 8.790 

América Norte 222 267 245 269 320 

Ásia 304 388 491 670 983 

Caraíbas, América Central e do Sul 2.814 3.644 4.246 4.862 5.851 

Europa 2.966 3.275 3.486 4.555 5.848 

UE-27 2.622 2.736 2.805 3.653 4.699 

Europa menos UE-27⁴ 344 539 681 902 1.149 

Oceânia 20 20 27 33 32 

Outros  -   -   -   -  2 

Mundo 17.950 18.584 17.900 19.223 21.826 

Mundo menos UE-27˟ 15.328 15.848 15.095 15.570 17.127 

 

Notas: 

1) Inscritos no ensino superior (excluindo CETs)  

2) Início do Processo de Bolonha  

3) Início da recolha RAIDES  

4) Os cálculos são apresentados com base nos demais valores. 

 

Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, 
MEC (consulta on-line em agosto de 2012).  
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Quadro 4 Número de estudantes estrangeiros em Portugal (CITE 5 e 6), por 
região/país de origem, 2006-2011 

Região/País de origem 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

África             

África do Sul 168 193 100 84 95 

Angola 4.794 4.648 3.587 3.238 3.129 

Argélia 4 3 4 6 15 

Cabo Verde 4.342 3.844 3.544 3.464 3.359 

Egipto 5 3 4 8 12 

Etiópia 1 11 10 9 18 

Guiné 159 236 111 99 95 

Guiné Bissau 426 318 391 401 413 

Marrocos 11 10 10 8 11 

Moçambique 1.006 983 876 746 707 

Nigéria 0 5 7 10 13 

São Tomé e Príncipe 644 644 673 676 829 

Zimbabwe 10 13 6 10 10 

América do Norte           

Canadá 86 108 91 119 136 

Estados Unidos 136 158 153 147 180 

Ásia           

Bangladesh 1 2 7 13 22 

Bielorrússia 5 10 18 26 29 

China 76 102 127 152 221 

Índia 33 48 53 76 99 

Indonésia 5 6 5 7 12 

Irão 8 15 47 79 174 

Japão 11 8 8 15 11 
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Região/País de origem 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Macau 21 28 22 23 32 

Nepal 1 4 9 5 10 

Paquistão 3 10 11 17 24 

Tailândia 13 14 9 12 16 

Timor Leste 74 79 64 125 132 

Vietname 0 4 4 4 23 

Caraíbas, América Central e do Sul           

Argentina 30 19 23 25 37 

Brasil 2.204 2.912 3.813 4.421 5.335 

Chile 9 11 20 34 27 

Colômbia 19 22 31 40 54 

Cuba 23 25 32 30 34 

México 19 20 28 35 56 

Panamá 2 5 5 4 10 

Peru 20 25 30 31 34 

Venezuela 452 525 226 191 213 

Europa           

Alemanha 303 310 274 357 420 

Áustria 23 20 27 34 37 

Bélgica 80 80 121 137 171 

Bulgária 47 43 54 56 87 

Croácia 6 8 9 17 27 

Dinamarca 6 8 9 8 10 

Eslováquia 16 16 23 30 32 

Eslovénia 20 8 21 24 31 

Espanha 648 613 679 1.083 1.566 

Finlândia 16 12 16 17 27 
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Região/País de origem 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

França 653 823 584 557 596 

Grécia 31 28 34 27 42 

Holanda 60 55 73 105 118 

Hungria 20 16 21 22 41 

Irlanda 13 10 11 13 16 

Itália 240 215 334 487 616 

Letónia 4 5 10 12 18 

Lituânia 9 8 10 21 40 

Luxemburgo 30 42 20 29 29 

Moldávia 36 68 143 196 247 

Polónia 170 160 188 256 322 

Reino Unido 90 99 101 130 161 

República Checa 28 34 36 53 77 

Roménia 86 114 129 160 200 

Rússia 85 96 134 171 187 

Sérvia 0 0 0 21 30 

Suécia 26 14 22 21 34 

Suíça 87 171 107 118 165 

Turquia 29 29 66 79 123 

Ucrânia 84 127 215 319 425 

Oceânia           

Austrália 20 20 23 23 20 

Outros Países            

Todos os países com menos de 
dez inscritos em 2010/2011 

163 261 247 250 282 

Total  17.950 18.584 17.900 19.223 21.824 

Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, 
MEC (consulta on-line em julho de 2012).  
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Quadro 5 Número de autorizações de residência emitidas pela primeira vez, por 
motivos educacionais, por tempo de validade, 2008-2010 

Validade 2008 2009 2010 2011 

Entre 6 e 11 meses 1.543 1.421 2.004 2.311 

A partir de 12 meses 2.801 2.881 3.410 4.167 

Total 4.344 4.302 5.414 6.478 

 

Fonte: EUROSTAT [indicador: migr_resedu] (consulta on-line em julho de 2012). 

 

Quadro 6 Número de entradas recusadas a nacionais de países terceiros nas 
fronteiras portuguesas, 2008-2011 

Motivos 
  Total de recusas   Recusas na fronteira aérea 

  2008 2009 2010 2011   2008 2009 2010 2011 

Sem documentos de viagem 
válidos 

  175 120 110 85   160 115 105 80 

Documentos de viagem falsos   285 260 170 180   285 260 170 180 

Sem visto ou autorização de 
residência válidos 

  955 725 610 540   940 725 610 540 

Visto ou autorização de 
residência falsos 

  0 5 0 10   0 5 0 10 

Propósito e condições de 
permanência não justificados 

  1.500 915 735 710   1.495 915 730 710 

Sem meios de subsistência 
suficientes 

  495 340 200 115   495 340 200 115 

Emissão de um alerta   190 200 240 155   185 200 235 155 

Total    3.600 2.565 2.065 1.795   3.560 2.560 2.050 1.790 

 

Fonte: Eurostat, [indicador: migr_eirsfs] (consulta on-line em julho de 2012).  
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7.2. Permanência (ponto 3.2.) 

 

Quadro 7 Número de estudantes estrangeiros diplomados em Portugal (CITE 5 e 
6), por sexo, 2006-2010¹ 

Género 2006/2007² 2007/2008³ 2008/2009 2009/2010 

Homens 1.205 1.087 1.251 1.438 

Mulheres 1.448 1.344 1.534 1.867 

Total 2.653 2.431 2.785 3.305 

Notas: 
1) Diplomados no ensino superior (excluindo CETs)  
2) Início do Processo de Bolonha  
3) Início da recolha RAIDES  
 

Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, 
MEC (consulta on-line em julho de 2012).  

 

Quadro 8 Número de estudantes estrangeiros diplomados em Portugal (CITE 5 e 
6), por região/país de origem, 2006-2010 

Região/País de origem 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

África           

África do Sul 41 22 17 19 

Angola 470 398 411 479 

Cabo Verde 502 570 553 541 

Etiópia 0 5 7 5 

Guiné 25 8 11 9 

Guiné Bissau 43 74 61 52 

Moçambique 165 136 135 169 

São Tomé e Príncipe 80 87 85 107 
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Região/País de origem 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

América do Norte         

Canadá 22 18 13 18 

Estados Unidos 33 24 35 31 

Ásia         

Bielorrússia 2 1 2 4 

China 26 18 29 29 

Índia 4 16 10 15 

Irão  3 2 3 5 

Macau 2 2 2 8 

Timor Leste 22 19 12 18 

Caraíbas, América Central e do Sul         

Argentina 7 2 4 4 

Brasil 454 438 689 983 

Chile 2 2 3 4 

Colômbia 4 2 8 9 

Cuba 7 4 4 8 

México 3 6 3 7 

Peru 4 5 3 7 

Venezuela 82 55 36 50 

Europa         

Alemanha 55 50 51 59 

Áustria 3 4 4 6 

Bélgica 15 17 24 16 

Bulgária 12 13 7 7 

Espanha 144 97 163 126 

França 185 112 121 143 

Itália 38 26 48 55 
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Região/País de origem 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Luxemburgo 18 6 4 5 

Moldávia 8 6 15 24 

Holanda 13 15 9 16 

Polónia 10 11 12 12 

Reino Unido 25 23 18 21 

Roménia 14 12 20 22 

Rússia 12 12 22 21 

Sérvia 0 0 7 4 

Suíça 19 18 21 25 

Turquia 0 2 3 8 

Ucrânia 11 14 20 46 

Oceânia     

Austrália 7 2 6 5 

Outros Países     

Países com três ou menos diplomados em 
2009/2010 

61 77 74 103 

Total 2.653 2.431 2.785 3.305 

Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, 
MEC (consulta on-line em julho de 2012).  
 

 

Quadro 9 Número de autorizações concedidas a estudantes estrangeiros para 
efeitos de trabalho, em Portugal, 2008-2011 

Género 2008 2009 2010 2011 

Masculino 25 12 9 6 

Feminino 16 5 9 9 

Total 41 17 18 15 

Fonte: SEFSTAT, SEF/MAI. 
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7.3. Uso indevido da “rota migratória de estudantes” (ponto 3.4.) 

 

Quadro 10 Mudanças nas autorizações de residência emitidas em Portugal, por 
motivos educativos e total, 2008-2010 

Motivo 2008 2009 2010 

Nº de mudanças quando o motivo inicial era educativo 251 382 388 

% de mudanças quando o motivo inicial era educativo 0,50 0,74 1,00 

Total de mudanças 50.526 51.357 38.755 

Fonte: Eurostat, [indicador: migr_reschange] (consulta on-line em julho de 2012).  

 

 

Quadro 11 Concessão de primeiras autorizações de residência em Portugal, por 
motivos e país de origem, 2008-2010 

Motivos   País de origem 2008 2009 2010 2011 

Familiares   Total 27.270 19.964 17.478 18.229 

    Desconhecido 1 2 0 1 

Profissionais   Total 25.286 18.275 10.869 7.276 

    Desconhecido 1 0 0 0 

Educativos   Total 4.344 4.302 5.414 6.478 

    Desconhecido 0 0 0 0 

Outros   Total 6.815 3.783 3.249 3.189 

    Desconhecido 1.635 2 1 0 

Total   Total 63.715 46.324 37.010 35.172 

    Desconhecido 1.637 4 1 1 

Fonte: Eurostat, [indicador: migr_resfirst] (consulta on-line em julho de 2012).  
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7.4. Cooperação com a UE (e programas de mobilidade financiados 
pela UE) ou com Organizações Internacionais (ponto 4.2.) 

 

Quadro 12 Mobilidade de estudantes estrangeiros no ensino superior em Portugal 
(CITE 5 e 6), por região de origem, em número e percentagem, 2008-2009 

Região de origem 
Nº   % 

2008 2009   2008 2009 

África 4.141 4.270   1,10 1,14 

América Norte 111 132   0,03 0,04 

Ásia 224 330   0,06 0,09 

Caraíbas, América Central e do Sul 1.916 2.514   0,51 0,67 

Europa 1.638 1.865   0,43 0,50 

UE-27  1.433 1.608   0,38 0,43 

Europa menos UE-27¹ 205 257   0,05 0,07 

Oceânia 9 24   0,00 0,01 

Desconhecida 63 n.a.   0,02 n.a. 

Mundo 8.102 9.135   2,15 2,45 

Mundo menos UE-27˟ 6.669 7.527   1,77 2,02 

 

Nota:  

1) Os cálculos são apresentados com base nos demais valores. 

 

Fonte: UIS/OECD/EUROSTAT (UOE) [indicador: educ_momo_orig] (consulta on-
line em junho de 2012).  
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8. Anexos 

 

Quadro 13 Estudantes estrangeiros inscritos em CETs em Portugal, em número e 
percentagem, 2006-2011 

  2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Total de inscritos de nacionalidade 
estrangeira, incluindo CET 

18.006 18.682 18.049 19.425 22.109 

Total de inscritos de nacionalidade 
estrangeira, excluindo CET 

17.950 18.584 17.900 19.223 21.824 

Total de inscritos de nacionalidade 
estrangeira em CET 

56 98 149 202 285 

Proporção de inscritos de 
nacionalidade estrangeira em CET (%) 

0,31 0,52 0,83 1,04 1,29 

Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, 
MEC (consulta on-line em agosto de 2012).  

 
 
Figura 1 Portal web da DGES, versão em português 

www.dges.mctes.pt/DGES/pt 

 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt
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Figura 2 Portal web da DGES, versão em inglês 

www.dges.mec.pt/en/ 

http://www.dges.mec.pt/en/
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