MENSAGEM AAFDL
Caros Colegas,
Venho, em nome da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, apresentar-vos o Guia de Erasmus,
destinado a esclarecer as dúvidas mais comuns entre alunos que pretendem ingressar num programa de mobilidade e, por outro lado, expor todos os países e respetivas faculdades com as quais a Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa tem parcerias de mobilidade.
A nossa geração cresceu sob a égide de uma União Europeia baseada na livre circulação de pessoas. Os resultados
que advêm da globalização, como o contacto além-fronteiras facilitado e a abertura ao estudante internacional,
não são uma novidade para nós.
O Programa Erasmus+ surge como uma consequência direta deste mesmo “mindset”. Hoje em dia, todos os alunos têm a oportunidade de se candidatar para o que será uma experiência inesquecível.
O Programa Erasmus+ pode durar entre 1 semestre a 1 ano letivo inteiro, sendo que os alunos da nossa faculdade
têm vindo a revelar uma preferência pelo intercâmbio semestral, em que completam 1 semestre numa faculdade
fora de Portugal.
De forma a permitir a máxima inclusão de todos os alunos no Programa Erasmus+, existe um sistema de bolsas
para alunos Outgoing. A distribuição e valor da bolsa variam consoante o país de destino e a duração da mobilidade, estando os valores estipulados em tabela própria, definida pela Agência Nacional Erasmus+, entidade
responsável por gerir o programa a nível nacional.
O Departamento de Erasmus e Relações Internacionais da AAFDL está sempre ao dispor de todos os alunos para
quaisquer dúvidas aquando da inscrição para os programas de mobilidade, assim como para ser o “porta-voz” de
todos os alunos que estão fora do país a realizar os mesmos programas.

João Moreira da Silva, Vogal do Departamento de Erasmus e Relações Internacionais da AAFDL
Contacto: joao.ms@aafdl.pt
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REQUISITOS PARA CANDIDATURA
• À data de início do intercâmbio devem ter completado 60 ECTS. Os alunos que não possuam o número mínimo
de créditos na altura da candidatura serão aceites condicionalmente;
• Possuir bons conhecimentos de inglês;
• Possuir conhecimentos mínimos da língua do país de destino;
• Estar matriculado na FDUL e ter as taxas e propinas em dia (alunos em
situação irregular não poderão participar em programas de mobilidade).
• A mobilidade para estágio ao abrigo do Programa Erasmus + não obriga à conclusão de um número mínimo
de ECTS. Os recém-diplomados podem realizar a mobilidade de estágio até um ano após a conclusão do ciclo de
estudo (licenciatura, mestrado, doutoramento).

PROLONGAMENTO DA ESTADIA
• As mobilidades para estudo devem ter uma duração mínima de 3 meses (90 dias) e máxima de 12 meses.
• As mobilidades para estágio devem ter uma duração mínima de 2 meses (60 dias), podendo durar até um
máximo de 12 meses.
• O mesmo estudante pode participar em mais do que um período de mobilidade, até um limite de 12 meses
por cada ciclo de estudo (licenciatura, mestrado, doutoramento), independentemente do número e do tipo de
atividades de mobilidade.
• O aluno pode intercalar períodos de mobilidade de estudo, com períodos de mobilidade de estágio, desde que
obedeça ao limite máximo de 12 meses por cada ciclo de estudos.

DATAS PARA INSCRIÇÃO, COMO FAZER
• As candidaturas abrem uma vez por ano, para mobilidades de estudo e de estágio a realizar no ano letivo seguinte.
• Os alunos deverão submeter a sua candidatura online. Os alunos que não possuam nacionalidade portuguesa
deverão fazer upload do visto de residente ou de estudante.
• Na mobilidade de estágio, é da inteira responsabilidade do aluno entrar em contacto com uma instituição que o
acolha. Para tal, deverá enviar à organização da sua preferência o seu curriculum vitae, solicitando o acolhimento
para um estágio.
Caso a instituição esteja disponível para realizar o estágio, o aluno deverá solicitar a emissão de uma carta de
aceitação com a referência do período temporal do estágio.
• Durante a mobilidade, os alunos deverão ter um orientador de estágio na instituição onde se encontram a realizar o intercâmbio. Este orientador será responsável pela supervisão, apoio pedagógico e científico.
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PROCESSO DE SELEÇÃO
• O processo de seleção da mobilidade de estudo é gerido pelo GERI, de acordo com o regulamento em vigor.
• Os alunos podem escolher até 12 opções de Universidades de destino. As escolhas das Faculdades de destino
são vinculativas, não podendo vir a ser alteradas posteriormente.
• Contudo, após a divulgação dos resultados das colocações, “é admitida a permuta de faculdade de destino desde
que o candidato graduado na posição mais baixa não venha por essa via a ocupar uma vaga a que teriam direito
outros candidatos graduados em posição superior, sem prejuízo da obtenção do consentimento de todos estes”
(cfr. Regulamento Erasmus).
• Poderá ocorrer uma segunda fase de candidaturas para preenchimento de vagas, apenas para alunos não colocados.
• Os resultados serão comunicados por email aos candidatos e divulgados no site da Faculdade.
• Os alunos colocados deverão informar-se junto da Universidade de destino qual o prazo para envio dos documentos necessários para formalizar a mobilidade e comunicá-lo ao GERI.
• Na mobilidade por estágio, caso o aluno tenha sido selecionado, deverá definir o seu plano de estágio (Training
Agreement), submetê-lo para aprovação no GERI e preencher todos os documentos para a formalização da mobilidade.
• processo finaliza com a assinatura do Contrato de Estudante Erasmus+. NOTA: será dada prioridade aos candidatos que nunca participaram em ações de mobilidade.

BOLSAS
• Os alunos colocados para realizar mobilidade ao abrigo do programa Erasmus+ podem vir a receber uma bolsa
de intercâmbio. O valor da bolsa depende da verba atribuída à FDUL em cada ano letivo, podendo não ser atribuída a todos os participantes do programa.
• As Bolsas Erasmus + são um complemento financeiro e não visam suportar a totalidade das despesas durante o
período de mobilidade. A atribuição de uma bolsa é compatível com outras fontes de financiamento como outras
bolsas ou trabalhos em part-time.
• A distribuição e valor da bolsa variam consoante o país de destino e a duração da mobilidade, estando os valores
estipulados em tabela própria, definida pela Agência Nacional Erasmus+, entidade responsável por gerir o programa a nível nacional.
• A bolsa Erasmus+ é paga em duas tranches, 80% após assinatura do contrato de bolsa e os restantes 20% quando terminadas todas as formalidades exigidas pelo Programa para conclusão da mobilidade.
• Com a preparação do plano de estudos, os alunos deverão preencher uma Ficha de Estudante, que deverá ser
entregue no GERI, devidamente assinada, juntamente com:
• Procuração;
• Cópia do documento de identificação do procurador;
• Talão ou documento com indicação do NIB, para onde deverá ser transferido o valor da bolsa, se aplicável.
O não aproveitamento durante a mobilidade implica o reembolso da totalidade do valor transferido pela Universidade ao aluno.
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ALEMANHA
A Alemanha é um país da Europa central, com capital em Berlim, que tem cerca de 82,2 milhões de habitantes (a
maior população de um país da União Europeia) e cuja língua oficial é o alemão. Tem fronteiras com a Dinamarca,
Polónia, República Checa, Áustria, Suíça, França, Luxemburgo, Bélgica e Holanda.

Faculdades:

• University of Bayreuth
• Freie Universitat Berlin
• Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn
• Universitat Konstanz

• Leibniz Uiversitat Hannover
• Ludwig Maximilian University of Munich
• Bucerius Law School
• Westfalische Wilhems-Universitat Munster
• Universitat Hamburg
• Martin-Luther Universitat Halle-Wittenberg
• Augsburg University
• Justus Liebig Univesitat zu Berlin
• Universitat zu Koln
• Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald
• Technische Universitat Dresden
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Preços médios:

• Refeição: 11 €
• Café: 2.7€
• Cerveja: 3€
• Passe mensal de transportes: 70€
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ARGENTINA

AÚSTRIA

A Argentina é o segundo maior país da América do Sul em território e o terceiro em população, constituída como
uma federação de 23 províncias e uma cidade autónoma, Buenos Aires, capital do país. É o oitavo maior país do
mundo em área territorial e o maior entre os países de língua espanhola. A área continental da Argentina situa-se
entre a cordilheira dos Andes a oeste e o oceano Atlântico, a leste. Faz fronteira com o Paraguai e Bolívia ao norte,
com o Brasil e Uruguai a nordeste e com o Chile a oeste e sul.

A Áustria é um país com cerca de 8.3 milhões de habitantes, localizado na região da Europa Central. O país está
limitado a norte pela Alemanha e pela República Checa; a leste, pela Eslováquia e pela Hungria; a oeste pela Suíça
e pelo Liechtenstein; e a sul pela Eslovénia e pela Itália. O território abrange 83 873 quilómetros quadrados e o
clima é temperado. O terreno é montanhoso, devido à cordilheira dos Alpes. A maioria da população fala alemão,
que é a língua oficial do país. Para além do alemão, há outros idiomas regionais reconhecidos, como o croata, o
húngaro e esloveno.

Faculdades:

• Universidade de Buenos Aires

Faculdades:

• Universität Innsbruck Faculty of Law
• Paris Lodron Universität Salzburg Faculty of Law

Preços médios:

• Refeição: 6€
• Café: 1.4€
• Cerveja: 1.8€
• Passe mensal de transportes: 13€

Preços Médios:

• Refeição: 12.00€
• Café: 2.94€
• Cerveja: 3.50€
• Passe mensal de transportes: 50.00€
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BÉLGICA

BRASIL

A Bélgica é um país situado na Europa ocidental. É um dos membros fundadores da União Europeia, sendo a sua
sede em Bruxelas. Com uma população de cerca de 10,7 milhões de habitantes, a Bélgica é constituída por dois
grupos linguísticos: os flamengos, que falam em holandês, e os valões, que falam francês, além de um pequeno
grupo de pessoas que falam alemão. A Região de Bruxelas é oficialmente bilíngue.

O Brasil é o maior país da América do Sul e também o maior país lusófono do mundo, é composto por 26 Estados,
27 Unidades Federativas e 1 Distrito Federal. A língua oficial é o português e a capital é Brasília. A sua população é
de cerca de 208 milhões de habitantes e tem um sistema de governo presidencialista, sendo a sua moeda o Real.

Faculdades:

• Ghent University (Ghent)
• Université Libré de Bruxelles (Bruxelas)
• Université Catholique de Louvain (louvain-la-neuve)

Faculdades:

• A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem parcerias de mobilidade com mais de 90 faculdades do
Brasil, pelo que recomendamos a consulta do site da Faculdade de Direito de Lisboa para analisar todas as faculdades disponíveis!

Preços médios:
•
•
•
•

Preços médios:

• Refeição: 16€
• Café: 3,5 €
• Cerveja: 2,5€
• Passe mensal de transportes: 49€
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Refeição: 5€
Café: 1,4€
Cerveja: 1.6€
Passe mensal de transportes: 44€
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BULGÁRIA

CHILE

Situada nas margens do Mar Negro, na Península Balcânica, a República da Bulgária, com a sua capital em Sófia é
membro da União Europeia desde 2007.

O Chile é um país da América do Sul, que ocupa uma longa e estreita faixa costeira encravada entre a cordilheira
dos Andes e o oceano Pacífico. A capital do Chile é Santiago. O país tem fronteira ao norte com o Peru, a nordeste
com a Bolívia, a leste com a Argentina e a Passagem de Drake, a ponta mais meridional do país. É um dos dois
únicos países da América do Sul que não tem uma fronteira comum com o Brasil, além do Equador. O Pacífico forma toda a fronteira oeste do país, com um litoral que se estende por 6435 quilómetros. O território chileno inclui
alguns territórios ultramarinos, como o Arquipélago Juan Fernández, as Ilhas Desventuradas, a ilha Sala y Gómez
e a ilha de Páscoa, as duas últimas localizadas na Polinésia.

Faculdades:

• Sophia University – St Kliment Ohridsky
• Angel Kanchev – University of Rousse
• University of National and World Economy

Preços médios:

Faculdades:

• Refeição: 5€
• Café: 1.10€
• Cerveja: 1.25€
• Passe mensal de transportes: 25€

• Pontifícia Universidade Católica do Chile

Preços médios:

• Refeição: 7€
• Café: 2.2€
• Cerveja: 3€
• Passe mensal de transportes: 40€
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CHINA (MACAU)

CROÁCIA

Macau é uma península situada na China. Tem 30.5 km2 e cerca de 600,000 habitantes sendo uma das cidades
com maior densidade populacional do mundo. É reconhecida pela imensa diversidade cultural e religiosa e por
ser a capital do jogo na Ásia, tendo sido denominada como a “Las Vegas Asiática”. Tem como língua oficial o cantonês e o português e como moeda a pataca, cuja conversão tem sido nos últimos 10 anos de 1€ para 9/10 MOP.

Considerada a “pérola dos Balcãs”, favorecida por uma geografia que lhe proporciona um litoral imenso e espetacular, a Croácia oferece uma beleza ímpar dos lagos Plitvice, das ruínas romanas de Pula, da vibrante costa da
Dalmácia – com cidades como Split, Dubrovnik e o museu a céu aberto chamado Trogir -, e mil ilhas como Hvar e
Korcula, rodeadas pelas águas cristalinas do Adriático.

Faculdades:

Faculdades:

• Universidade de Macau

• University Zagreb

Preços médios:

Preços médios:

• Refeição: 7€
• Café: 1.4€
• Cerveja: 2€
• Passe mensal de transportes: 13€

• Refeição: 6€
• Café: 3€
• Cerveja: 2€
• Passe mensal de transportes: 13€
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ESLOVÁQUIA

ESLOVÉNIA

A Eslováquia é um país na Europa Central. É limitada pela República Checa e pela Áustria a oeste, pela Polónia ao
norte, pela Ucrânia ao leste e Hungria ao sul. A população é de mais de 5 milhões de habitantes e a capital e maior
cidade é Bratislava. A língua oficial é o eslovaco.

Faculdades:

A Eslovénia, país situado na Europa Central, tem aproximadamente 2 077 099 habitantes. É conhecida pelas montanhas e lagos. A sua capital é Liubliana, a cidade mais populosa do país. Faz parte da EU desde 2004 e tem
apresentado uma significativa melhoria no que diz respeito aos seus indicadores socioeconómicos. Os pontos
mais apelativos em termos turísticos são a própria capital, o parque Nacional de Triglav e as cavernas de Postojna.

Preços médios:

• Maribor University
• University of Ljubjana

• Pan-European University
• Comenius University in Bratislava

Faculdades:

• Refeição: 5€
• Café: 1.6€
• Cerveja: 2.3€
• Passe mensal de transportes: 26€

Preços médios:

• Refeição: 8€
• Café: 1,50€
• Cerveja: 2,50€
• Passe mensal de transportes: 37€
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ESPANHA

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Espanha é um país situado na Europa meridional, na Península Ibérica. O território espanhol inclui as ilhas Baleares, no Mediterrâneo, as ilhas Canárias e duas cidades autónomas no norte de África, Ceuta e Melilla, que fazem
fronteira com o Marrocos. Com uma área de 504 030 km2, Espanha é, depois de França, o segundo maior país
da Europa Ocidental e da União Europeia. A sua capital é Madrid e a população é composta por 46,56 milhões de
pessoas (2016).

Os Estados Unidos da América são uma república constitucional federal composta por 50 estados e tem como sua
capital Washington D.C. Faz fronteira com o Canadá, com o México e é banhado pelos oceanos Pacífico e Atlântico.
São uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas do mundo, produto de uma forte imigração. Tem
como moeda oficial o dólar ($) e o inglês como língua materna. Nova Orleães é a cidade mais populosa do estado
americano do Luisiana. A população da cidade ronda os 343 829 habitantes e é o centro portuário mais movimentado dos Estados Unidos graças à sua localização próxima ao Golfo do México e ao rio Mississippi. É conhecida pelo
seu legado multicultural, pela sua música e culinária.

Faculdades:

• Universidad de A Coruña
• Universidad Pablo de Olavide
• Universitat de Barcelona Faculty of
• Universidad Rey Juan Carlos
• Universidad de Alicante
• Universidad de Oviedo
• Universidad de Salamanca
• Universidad de Santiago de Compostela
• Unversidade de Granada
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad Castilla-la-Mancha
• Universitat Autónoma de Barcelona
• Universidad de Valladolid
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
• Universidad Miguel Hernandez de Elche
• Universidad de Malaga
• Universidad del País Vasco
• Universidad de Murcia

• Universidad de Navarra
• Universitat Pompeu Fabra
• Universidad Internacional de Andalucía
• Universidad de León
• Colégio Universitario de Estudios Financeiros (CUNEF) Universidad Complutense de Madrid
• Universidad Carlos III de Madrid
• Universidad de Zaragoza
• Universidad de Burgos
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad de Girona
• Universitat de València

Faculdades:

• Loyola University, New Orleans

Preços médios:

• Refeição: 10€
• Cerveja: 3,52€
• Café: 2€
• Passe mensal de transportes: 48€

Preços médios:

• Refeição: 9€
• Café:1,5€
• Cerveja: 2€
• Passe mensal de transportes: 45€
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ESTÓNIA

FINLÂNDIA

A Estónia é um dos três Países Bálticos, constituída por uma porção continental e um grande arquipélago no mar
Báltico. Faz fronteira com o golfo da Finlândia a norte, que a separa da Finlândia, com a Rússia a leste, com a Letónia no sul e é banhado pelo Mar Báltico a oeste, que a separa da Suécia. A Estónia é membro da União Europeia
desde 1 de maio de 2004 e da OTAN desde 29 de março de 2004. Os estonianos são um povo fínico íntima e
etnicamente ligado aos finlandeses e aos lapões. O país tem ligações culturais e históricas com os países nórdicos,
particularmente com a Finlândia, a Suécia e a Dinamarca.

A Finlândia é um país nórdico situado na região Fino-Escandinava, no norte da Europa. Tem fronteira com a Suécia,
com a Rússia, com a Noruega e com a Estônia. A capital do país é Helsínquia. Cerca de 5,3 milhões de pessoas vivem na Finlândia, sendo que a maior parte da população está concentrada no sul do país. É o oitavo maior país da
Europa em extensão e o país menos densamente povoado da União Europeia. A língua oficial do país é o finlandês.

Faculdades:

Preços médios:

Faculdades:

• University of Turku
• Refeição: 10€
• Café:3.4€
• Cerveja: 5.5€
• Passe mensal de transportes: 55€

• Tallin University

Preços médios:

• Refeição: 8€
• Café: 2.5€
• Cerveja: 4€
• Passe mensal de transportes: 23€
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FRANÇA

GRÉCIA

França é um dos países mais populosos do continente europeu, considerado o terceiro maior país do continente,
com cerca de 62,3 milhões de habitantes, e um dos mais antigos do mundo. Tem como capital Paris, sendo esta a
cidade do país com maior contingente populacional – 9,9 milhões de habitantes. Lyon, Toulouse, Marselha e Nice
são outras das principais cidades francesas, apresentando igualmente uma significante densidade populacional.
O sistema de governo francês é a República Democrática Semipresidencialista e regista-se um elevado Índice de
Desenvolvimento Humano, pelo que os habitantes desfrutam de um alto padrão de vida. O principal idioma é o
Francês e a moeda é o euro.
Liberdade, Igualdade e Fraternidade é o lema da revolução francesa, que se tornou património desse país, com
uma vasta riqueza cultural. Museus, monumentos e praias são apenas algumas das suas atrações.

A Grécia é um país localizado no sul da Europa. De acordo com dados do censo de 2011, a população grega é de
cerca de 11 milhões de pessoas. Atenas é a capital e a maior cidade do país.

Faculdades:

• Université Toulouse 1 Capitole
• Université de Strasbourg
• Universite Paris Descartes – (Paris 5)
• Université de Cergy Pontoise
• Université Paris Ouest Nanterre la Défense
• Université de Rouen
• Université du Le Havre
• Université Grenoble Alpes
• Université Paris 13

Faculdades:

• University of Macedonia

Preços médios:

• Refeição: 10€
• Café:2.9€
• Cerveja:3.5€
• Passe mensal de transportes:30€

Preços médios:

• Refeição: 12€
• Café: 2,6€
• Cerveja: 5€
• Passe mensal de transportes: 57,50€
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HOLANDA

HUNGRIA

A Holanda é um país densamente povoado (aproximadamente 17 100 475 habitantes), conhecido pelos seus
moinhos de vento, túlipas, bicicletas e, além disso, pelos valores tradicionais de tolerância social, em questões
como o consumo de drogas, a prostituição e a eutanásia. A sua capital é Amesterdão e a sede do governo é Haia.
Tem como língua oficial o neerlandês. É um dos países com melhor qualidade de vida do mundo e possui um dos
melhores índices de desenvolvimento humano em toda a Europa.

A Hungria, com 9 855 571 habitantes, é conhecida por ter o maior sistema de fontes termais: tem o segundo
maior lago termal do mundo (Lago Hévíz), o maior lago da Europa Central (Lago Balaton) e as maiores pastagens
naturais do continente europeu (Parque Nacional de Hortobágy). A capital do país é Budapeste, com 1 696 128
habitantes. Budapeste é a junção de duas cidades nas margens do Rio Danúbio: Buda, que fica na margem direita,
e Peste, que fica na margem esquerda.
A língua oficial do país é o húngaro e, apesar de ser um Estado-membro da União Europeia, a sua moeda não é o
Euro, mas antes o Florim Húngaro – forint (1 EUR = 319.743HUF)

Faculdades:

• Maastrichy University:
• University of Amsterdam
• Radboud University Nijmegen
• Erasmus University Rotterdam:
• Windesheim University of Applied Sciences
• University of Groningen

Faculdades:

• Eötvös Loránd University

Preços médios:

• Refeição: 5€
• Café: 1,32€
• Cerveja: 1,53€
• Passe mensal de transportes: 30€

Preços médios:

• Refeição: 15€
• Cerveja: 4€
• Café: 2€
• Passe mensal de transportes: 80€
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ITÁLIA

LETÓNIA

Itália é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com um nível de vida elevado e uma população densa
(60,6 milhões de habitantes). Destaca-se tanto pelo seu importante cariz histórico, como pela sua costa e ilhas,
caracterizadas por um clima temperado sazonal. É um dos países fundadores da União Europeia, sendo a moeda
oficial o euro. Tem como vantagem o fácil acesso a todos os países com os quais faz fronteira: França, Suíça, Áustria,
Eslovénia e São Marino.

A Letónia é um país europeu, sendo uma das três repúblicas bálticas. Tem fronteira a norte com a Estónia, a leste
com a Rússia, a sudeste com a Bielorrússia, a sul com a Lituânia e a oeste com o mar Báltico. Banhada pelas águas
geladas do mar Báltico, tem um litoral pantanoso, com dunas de areia e importantes portos pesqueiros. Riga,
a capital, é a maior capital dos países bálticos. No bairro histórico de Riga misturam-se edificações medievais e
prédios art nouveau, declaradas patrimônio da humanidade. As florestas cobrem quase metade do território, o
que favorece o turismo ecológico, em especial na cidade de Sigulda, rodeada de cavernas, bosques e corredeiras.
Ex-república da União Soviética, a Letónia conquistou a independência em 1990. Como herança do domínio soviético, os russos constituem mais de 25% da população. Em 2004, a Letônia entrou na Organização do Tratado do
Atlântico Norte (NATO) e na União Europeia (UE).

Faculdades:

• Università degli Studi Roma Tre
• Università degli studi Magna Graecia di
Catanzaro:
• Università degli Studi di Roma – “La Sapienza”
• Università degli Studi di Roma – “Torvergata”
• Università degli Studi di Génova:
• Università degli Studi di Perugia
• Università di Pisa
• Università degli Studi di Padova

• Università degli studi di Milano
• Universita Europea:
• Università degli studi di Napoli “Parthenope”
• Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
• Universitá degli Studi di Trento
• Università degli studi di Teramo
• Università degli Studi di Sassari
• Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”
• Università degli Studi di Bari Aldo Moro
• Università degli Studi di Enna “Kore”
• Alma Mater Studorium - Università di Bologna
• Università degli studi di Napoli “Federico II”
• Seconda Università degli Studi di Napoli
• Università di Messina
• Università Mediterranea di Reggio Calabriga

Faculdades:

• University of Latvia

Preços médios:

• Refeição: 7€
• Café: 2.2€
• Cerveja: 2€
• Passe mensal de transportes: 50€

Preços médios:

• Refeição: 12€
• Café: 1.4€
• Cerveja: 4€
• Passe mensal de transportes: 35€
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LITUÂNIA

MALTA

Tem fronteira a norte com a Letónia, a leste e a sudeste com a Bielorrússia, a sul com a Polônia, a sudoeste com o
enclave russo de Kaliningrado e a oeste é banhada pelo mar Báltico. A capital é a cidade de Vilnius, no leste do país.
Outras cidades importantes são Kaunas e Klaipėda.

Malta é um país localizado no Sul da Europa, cujo território ocupa as Ilhas Maltesas, um arquipélago situado no
Mar Mediterrâneo. Malta abrange uma área terrestre de 316 km2, sendo um dos menores países da Europa e possuindo a maior densidade demográfica do continente. A capital é La Valeta e a maior cidade é Birkirkara. O Maltês
é a língua nacional e o inglês é a língua cooficial.

Faculdades:

• Mykolo Romerio Universitetas
• Vilnius University

Faculdades:

• University of Malta

Preços médios:

Preços médios:

• Refeição: 7€
• Café: 2€
• Cerveja: 2.5€
• Passe mensal de transportes: 29€

• Refeição: 12€
• Café: 1.8€
• Cerveja: 2.5€
• Passe mensal de transportes: 26€
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NORUEGA

POLÓNIA

A Noruega é um país europeu, localizado na Península Escandinava, a sua capital é Oslo, a língua oficial é o Norueguês e a moeda norueguesa é a Coroa. A Noruega é conhecida como a terra dos Vikings, dos fiordes, pelas auroras
boreais e pelo sol da meia-noite. Para além de ser um país com paisagens fantásticas, a Noruega é considerada um
dos países com melhor qualidade de vida do mundo, registando um dos mais elevados valores de Índice de Desenvolvimento Humano do Mundo. Em contrapartida, é um país caracterizado por um clima frio, polar e bastante
agressivo, chegando a atingir os trinta graus negativos – mas como diz um ditado popular “Det finnes ikke d rlig
vær, bare d rlige klær” (“Não existe mau tempo, apenas má roupa”).

Faculdades:

• Universidade de Bergen

Preços médios:

• Refeição: 17€
• Cerveja: 8€
• Café: 4€
• Passe mensal de transportes: 82€

A Polónia é um país da Europa Central que tem fronteiras comuns com a Alemanha, a República Checa, a Eslováquia, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Lituânia. Com uma população de mais de 38,5 milhões de pessoas, a Polónia é
o sexto Estado-membro mais populoso da União Europeia (UE) e o Estado pós-comunista mais populoso da UE.
A Polónia é um Estado unitário dividido em 16 voivodias (subdivisões administrativas) e a sua capital é Varsóvia.”

Faculdades:

• Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
• Jagiellonian University
• University of Warmia and Mazury
• Adam Mickiewicz University in Poznan
• University of Wroclaw
• University of Szczcin
• Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie
• University of Lodz
• Uniwersytet Rzeszowski
• University of Zielona Góra
• University of Bialystok
• Warsaw University

Preços médios:

• Refeição- 4,6€
• Café-1.8€
• Cerveja-1.6€
• Passe mensal de transportes-22€
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REPÚBLICA CHECA

ROMÉNIA

A República Checa é um país Europeu, a sua capital é Praga e a língua oficial é o Checo. A sua população é de
cerca de 10,5 milhões de habitantes, sendo que a capital é a cidade com mais população do país. Apesar de ser
popularmente reconhecida pelo clima frio, pela vida boémia, pelos castelos e palácios, o país é caracterizado por
um padrão de vida elevadíssimo.

A Roménia é um país localizado no centro-sudeste da Europa e faz fronteira com a Hungria, a Sérvia, a Ucrânia,
a Moldávia e a Bulgária. Com 20 milhões de habitantes, é o sétimo país mais populoso da União Europeia. Tem
como capital Bucareste e é um dos países com maior Índice de Desenvolvimento Humano. O romeno é a língua
materna de 85% da população e a sua moeda é o leu romeno – 1 leu romeno corresponde a, aproximadamente,
0,21€. O turismo na Roménia centra-se nas paisagens naturais e na sua riqueza cultural.

Faculdades:

• Univerzita Palackého v Olomouci
• Masaryk University

Faculdades:

• Refeição: 4.64€
• Café: 1.65€
• Cerveja: 1,07€
• Passe de transportes: 19.69€

• Refeição: 6€
• Café: 1,70€
• Cerveja: 1,50€
• Passe mensal de transportes: 12€

• Bucarest University

Preços médios:

Preços Médios:
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SUÍÇA

TURQUIA

A Suíça está situada na Europa Central e faz fronteira com a Alemanha, França, Itália, a Áustria e o principado
de Liechtenstein. A população de aproximadamente 7,8 milhões de habitantes concentra-se principalmente no
planalto, onde estão localizadas as maiores cidades do país. Entre elas estão as duas cidades globais e centros económicos de Zurique e Genebra. A Suíça é um dos países mais ricos do mundo no que concerne ao PIB per capita.
Zurique e Genebra foram classificadas duas das cidades com melhor qualidade de vida no mundo, estando em
segundo e terceiro lugar respetivamente e a Suíça como o melhor país para nascer em 2013. A Suíça é constituída
por quatro principais regiões linguísticas e culturais: Suíça alemã, Suíça francesa, Suíça italiana e Suíça romanche.
Por conseguinte, os suíços não formam uma nação no sentido de uma identidade comum étnica ou linguística. O
forte sentimento de pertencer ao país é fundado sobre o histórico comum, valores compartilhados (federalismo,
democracia directa e neutralidade) e pelo simbolismo Alpino.

A Turquia é um país euro-asiático que ocupa toda a península da Anatólia, no extremo ocidental da Ásia, e se
estende pela Trácia Oriental (também conhecida como Romélia), no sudeste da Europa. É um dos seis estados
independentes cuja população é maioritariamente turca. Faz fronteira com oito países: a noroeste com a Bulgária,
a oeste com a Grécia, a nordeste com a Geórgia, a Arménia e o enclave de Naquichevão do Azerbaijão, a leste com
o Irão e a sudeste com o Iraque e a Síria. O mar Mediterrâneo e o Chipre situam-se a sul, o mar Egeu a sudoeste
e o mar Negro a norte. O mar de Mármara, o Bósforo e o Dardanelos (que juntos formam os Estreitos Turcos) demarcam a fronteira entre a Trácia e a Anatólia e separam a Europa da Ásia. A capital da Turquia é Ancara. A religião
predominante no país é o islamismo, com pequenas minorias de cristãos e judeus. A língua oficial do país é o
turco, falado pela esmagadora maioria da população. A segunda língua mais usada é o curdo, falado pela maior
minoria do país, os curdos, que representam cerca de 18% da população.

Faculdades:

Faculdades:

• Beykent University Istanbul
• ÇaG University
• Koç University
• Okan University
• Yedítepe University
• MEF University of Law

• University of Zurich
• University of Fribourg

Preços médios:

• Refeição: 20€
• Café: 4€
• Cerveja: 6€
• Passe mensal de transportes: 65€

Preços médios:

• Refeição: 4€
• Café: 1.4€
• Cerveja: 2.7€
• Passe mensal de transportes: 32€
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URUGUAI
O Uruguai é um país da América do Sul, a sua capital é Montevideu e faz fronteira com o Brasil e a Argentina. Tem
cerca de 3,5 milhões de habitantes, a língua oficial é o espanhol e a moeda oficial é o peso uruguaio. O Uruguai é
um dos países mais desenvolvidos da América do Sul.

Faculdades:

• Facultad de Derecho, Universidad de La República, Montevideo

Preços médios:

• Refeição: 9,30€
• Café: 2.40€
• Cerveja: 2.70€
• Passe mensal de transportes: 36.75€
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