MENSAGEM AAFDL
Caros colegas,
Em representação da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, apresento-vos a reedição do Guia
Erasmus. Este tem como objetivo esclarecer as dúvidas mais comuns que os alunos têm quando pretendem ingressar num programa de mobilidade, sendo ainda disponibilizados os destinos com os quais a Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa tem parcerias.
Não podemos negar que a nossa geração vive numa realidade tendencialmente globalizada, onde as fronteiras
são cada vez mais ténues. Nós somos do mundo e, gradualmente, vamo-lo observando com um olhar próprio, sem
desapego às nossas raízes, e a verdade é que cada vez mais esta realidade está subjacente às funções laborais do
nosso dia-a-dia.
Acreditamos que não há nada melhor do que ter contacto com a realidade exterior, com vista a enriquecer o nosso
percurso, e é com base nesta ideia que desenvolvemos os programas Erasmus +.
Hoje é nos possível ter a oportunidade de ir para fora estudar com uma facilidade acrescida, portanto informa-te
daquilo que podes vir a explorar connosco e não percas esta oportunidade de teres uma experiência única enquanto
estudante.
Deixo, antes de mais, uma nota de agradecimento a todo o Departamento de Erasmus e Relações Internacionais,
que torna tudo isto possível. Uma equipa munida de pessoas incríveis que se dedicam genuinamente a um trabalho
contínuo para ajudar os estudantes.
Sendo ainda de salientar um agradecimento especial ao André Brito, Dinis Chan, Erika Szabo, Giovana Marques,
João Vitorino, Maria Beatriz Cunha, Natacha Sofia, Bruna Duarte, Bruna Lopes, Pedro Cardoso, Raquel Vasconcelos,
Yasmin Siebra.
Espero que esta informação seja útil e que vos motive a participar nestes programas de mobilidade outgoing internacionais.
Fica o desejo de sucesso,
Filipa Martins Costa
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REQUISITOS DE CANDIDATURA
- Na data de início do intercâmbio devem ter completado 60 ECTS1;
- 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).

INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO
Os alunos poderão candidatar-se para realizar a mobilidade de estudo em qualquer uma das Universidades parceiras da Faculdade.
Nas mobilidades para estágio, deverá ser o aluno a contactar diretamente a instituição onde pretende realizar o
estágio, podendo esta ser qualquer organização, pública ou privada, ativa no mercado de trabalho ou nos domínios
da educação, da formação e da juventude.
Uma organização dessa natureza pode ser, por exemplo:
- Uma empresa pública ou privada, pequena, média ou grande (incluindo empresas sociais);
- Um organismo público local, regional ou nacional;
-Um parceiro social ou outro representante da vida profissional, incluindo câmaras de comércio, associações de
artesãos/profissionais e organizações sindicais;
- Um instituto de investigação;
- Uma fundação;
- Um instituto/escola/centro educativo (a qualquer nível, desde o ensino pré-escolar até o grau mais elevado do
ensino secundário, e incluindo a formação profissional e a educação de adultos);
- Uma organização sem fins lucrativos, associação, ONG;
- Um órgão que preste serviços de orientação profissional, de aconselhamento profissional e de informação;
- Uma instituição de ensino superior de país do programa à qual tenha sido outorgada um “erasmus charter for
higher education (eche)”

DURAÇÃO
- 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 períodos de mobilidade até um limite de 12 meses por cada ciclo de estudo
1 Os alunos que não possuam o número mínimo de créditos na altura da candidatura serão aceites condicionalmente.
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(licenciatura, mestrado, doutoramento), independentemente do número e do tipo de atividades de mobilidade2.

DATAS DE INSCRIÇÃO
As candidaturas3 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, no entanto, aqueles 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 e pelo apoio pedagógico e científico.

PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção da mobilidade4 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;
- O processo finaliza com a assinatura do Contrato de Estudante Erasmus+.
2
3
4

É possível 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.
Em regra, no final do ano civil no 1º semestre de cada ano letivo.
NOTA: será dada prioridade aos candidatos que nunca participaram em ações de mobilidade
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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.
Fora das bolsas ao abrigo do programa Erasmus+, em sede de bolsas:
- A Suíça tem o seu próprio regime de bolsas;
- Fora da europa: República da Macedónia, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Turquia - também têm um regime
próprio de bolsas, para o programa de intercâmbio.
IMPORTANTE: O não aproveitamento durante a mobilidade implica o reembolso da totalidade do valor transferido pela Universidade ao aluno.

SAÚDE
O cartão europeu de seguro de doença garante o acesso aos cuidados de saúde nos serviços públicos nos países
da União Europeia.

OUTROS PROGRAMAS DE MOBILIDADE, EM ESPECIAL
Todas as mobilidades requerem um protocolo de intercâmbio. No âmbito do Programa Erasmus+ a assinatura de
protocolo pressupõe também a possibilidade de participação no programa de bolsas.
Fora do Erasmus+, não havendo outro programa de bolsas associado, às instituições, na sua maioria, não têm como
apoiar financeiramente os alunos.
Qual o regulamento aplicável?
O nosso regulamento de mobilidade é transversal a todos os programas de mobilidade.
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DESTINOS

EUROPA

ALEMANHA
A Alemanha é um país da Europa Central, delimitado essencialmente pela França a oeste, pela Polónia a leste, pela
Dinamarca a norte e pela Itália no sul. O país tem cerca de 83 milhões de pessoas, sendo o mais populoso da União
Europeia. Além disso, a Alemanha acolhe cerca de 10 milhões de imigrantes legais, só sendo superada pelos EUA.
A língua oficial é o Alemão tendo alguns dialetos regionais, a moeda é o euro.
Apesar de ser um país moderno, a Alemanha não deixa de lado as suas tradições. É grandemente conhecida pelas
festas que celebra como o Carnaval, que é comemorado durante o inverno e onde toda a população se diverte em
grandes festejos com danças, desfiles e muita fantasia; ainda a Oktoberfest que é uma festa conhecida mundialmente, realizada anualmente em Munique com milhares de pessoas de todas as nacionalidades cuja principal
atração é a cerveja e os diferentes concertos que ocorrem durante a mesma. A Alemanha tem uma dança típica a
quem chamamos de landler.
Faculdades:
- Leibniz Universität Hannover (1° ciclo)
- Ludwig Maximilian University of Munich (1°, 2° e 3° ciclos)
- Bucerius Law School (1° ciclo)
- Westfälische Wilhelms-Universität Münster (1° ciclo)
- Universitat Hamburg (1° e 2° ciclos)
- Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg (1° ciclo)
- Augsburg University (1°, 2° e 3° ciclos)
- Justus Liebig Universität Giessen (1° e 2° ciclos)
- Humboldt-Universität zu Berlin (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universität zu Köln (1°, 2° e 3° ciclos)
- Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (1°, 2° e 3° ciclos)
- Technische Universität Dresden (1°e 2° ciclos)
- University of Bayreuth (1° ciclo)
- Freie Universitat Berlin (1°, 2° e 3° ciclos)
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (1° ciclo)
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- Universitat Konstanz (1°e 2° ciclos)
- Humboldt- Universitat zu Berlin (1°, 2° e 3° ciclos)
Preços médios:
- Refeição: 11€
- Café: 2.70€
- Cerveja: 3 euros
- Passe mensal de transportes: 70€
- Acomodação: a partir de 530€

Testemunho
Berlim, Alemanha (1º semestre do 2º ano, 2017)
Universidade: Universidade Humboldt
Então, a preparação foi um inferno. Nós é que temos de descobrir o plano de estudos da faculdade em
questão, compará-lo ao da nossa e propor um mapa de equivalências, que depois é avaliado pelo gabinete
de Erasmus, que dirá se pode ser ou não. Essa análise deles demora cerca de 2 meses. Eu fi-la por 3 vezes e
recusaram-ma sempre. Logo, fiquei 6 meses nisso. Quando me negaram o terceiro pedido, já eu estava em
Berlim. Então pedi-lhes que me dissessem quais as cadeiras que poderia fazer.
Deram-me uma lista de 5 cadeiras. 3 das quais só estavam disponíveis no semestre de Verão (eu estava lá no
de Inverno); e duas das quais já não existiam ou eu não podia fazer.
Acabei por arranjar, eu, uma cadeira que podia fazer, Filosofia Moderna do Direito, fiz exame em Alemão, mas
adaptado aos alunos Erasmus. Era escolha múltipla, etc. Equivale a uma optativa aqui em Lisboa.
Paralelamente, e voltando à tua pergunta inicial, a faculdade pede exame de nível de Alemão, feito online.
Acho que é pré-requisito de admissão, mas não tenho a certeza.
Alimentação lá é relativamente barata no supermercado e na cantina, que é até bastante boa.
Transporte público é oferecido pela faculdade, o que é óptimo!
Alojamento é caríssimo, mas não é muitoooooo mais caro do que em Lisboa. Eu pagava cerca de 450€ por um
quarto individual. Não creio que valha a pena notar com alojamento universitário, pois está sempre cheio.
CONSELHO IMPORTANTE: procurar casa nos grupos de Facebook, não nas aplicações/ site.
A comida propriamente dita não é grande coisa. Mas a universidade é boa e há muito para fazer lá.
Outro aspecto positivo de Berlim é que está perto de muitos países. República Checa, Eslováquia e Polónia. Dá
para ir a esses países de autocarro e é tipo 2 horas
Leonardo Pinto Ribeiro Rivera Chaves
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ÁUSTRIA
A Áustria é um pequeno país da Europa Central, que tem como capital a linda e charmosa Viena - são 9 milhões de
habitantes no país. Tem como idioma o alemão, mas o inglês é bastante falado pela população. Faz fronteira com
7 países: Alemanha, Suíça, Itália, Eslovénia, Hungria, Eslováquia e República Checa. Para além disso, as redes de
transporte do país são altamente desenvolvidas o que facilita o deslocamento.
Este país europeu contribuiu bastante para a cultura, para a filosofia e para a ciência mundial; nomes como Mozart, Sigmund Freud, Franz Kafka nasceram lá. A maior caverna de gelo acessível do mundo, Eisriesenwelt, que
significa Mundos dos Gigantes de Gelo, fica na Áustria. Viena atrai milhões de turistas todos os anos, influenciando
consideravelmente a economia local, indo muito além de apenas estações de esqui - a famosa indústria Red Bull
é austríaca.
Faculdades:
- Universidade de Innsbruck (1° e 2° ciclos)
- Paris Lodron Universität Salzburg (1°, 2°, 3° ciclos) - cidade natal de Mozart.
Preços médios:
- Alimentação: 12€
- Café: 2.90€
- Cerveja: 3,5€
- Passe mensal de transporte: 46,20€
- Acomodação: 570€ apartamento de um quarto fora do centro / 720€ no centro
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BÉLGICA
A Bélgica, oficialmente Reino da Bélgica, é um país situado na Europa ocidental. Com uma população de cerca de 12
milhões de habitantes. É constituída por dois grandes grupos linguísticos: os flamengos, que falam em holandês,
e os valões, que falam francês. Há ainda um pequeno grupo de pessoas que falam alemão. A Região de Bruxelas,
é oficialmente bilíngue. Culturalmente o país é muito rico e teve um papel muito importante durante o Renascentismo. Um país com uma variada gastronomia, histórias distintas e com perspetivas diferentes, museus, estilos de
arquitetura e outras tantas particularidades muito interessantes.
Bruxelas é a cidade mais importante do país. Além de ser capital do Reino, é também é sede da UE e da NATO.
Existem muitos museus no centro de Bruxelas e nos arredores: no primeiro domingo de cada mês é concedida a
entrada gratuita em muitos deles.
Uma curiosidade: Leonidas e Godiva são algumas das marcas mais conhecidas e saborosas de chocolates do mundo
- sendo este uma das principais atrações do país.
Faculdades:
- Ghent University (1º e 2º Ciclos)
- Université Libré de Bruxelles (1º e 2º Ciclos)
- Université Catholique de Louvain (2º Ciclo)
Preços médios:
- Refeição: 16€
- Café: 3,5 €
- Cerveja: 2,5€
- Passe mensal de transportes: 49€
- Acomodação: mínimo 400€
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BULGÁRIA
A República da Bulgária é um pequeno país localizado no Sudeste da Europa às margens do Mar Negro. Atualmente
o país tem cerca de 7 milhões de habitantes, dos quais 1 milhão e 400 mil residem em Sófia, capital e maior e
mais importante cidade do país. A língua oficial é o Búlgaro e a moeda é o Lev búlgaro - 1 euro equivale à 1,90 Lev
búlgaro.
O país possui tradições milenares que remontam ao Império Otomano. A música folclórica é, de longe, a arte
tradicional mais extensa que se veio a desenvolver lentamente ao longo dos tempos e tal como a dança e a roupas
tradicionais búlgaras, varia em função da zona do país. O folclore búlgaro é muito rico e cheio de figuras mitológicas
como dragões e Veelas.
A Bulgária possui 3 faculdades no programa Erasmus, das quais uma é a Universidade de Sófia, a mais antiga e
prestigiada do país, fundada em 1888.
Faculdades:
- Sophia University – St Kliment Ohridsky (1°, 2° e 3° ciclos)
- Angel Kanchev – University of Rousse (1º e 2º ciclos)
- University of National and World Economy (1°, 2° e 3° ciclos)
Preços médios:
- Refeição: 5€
- Café: 1.10€
- Cerveja: 1.25€
- Passe mensal de transportes: 25€
- Acomodação: mínimo 180€
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CROÁCIA
A Croácia é um país localizado no sudeste da Europa, na região dos Balcãs, com uma vasta costa no Mar Adriático.
Possui mais de mil ilhas e faz fronteira com a Sérvia, Montenegro, Bósnia e a Herzegovina, Hungria e com a Eslovênia. Localizada na região norte da Croácia, Zagreb é a capital do país e também a cidade mais populosa: possui
735,1 mil habitantes (estimativa de 2019). A língua oficial é o croata, mas é possível se comunicar em inglês
tranquilamente. A Croácia não faz parte da zona euro e tem como moeda o kuna croata, o que um euro equivale a
aprox. 7,39 kunas.
A gastronomia croata é rica em frutos do mar e ótimos vinhos. Uma curiosidade da Croácia é que o país foi cenário
de muitas gravações da série Game of Thrones. As cidades de Dubrovnik e Split foram escolhidas para as gravações
de diversos episódios da famosa série.
Faculdade:
- Universidade de Zagreb (todos os ciclos).
Preços médios:
- Refeição: 6€
- Café: 1€
- Cerveja: 2€
- Passe mensal de transporte: 47€
- Acomodação: 280€ mínimo
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ESLOVÁQUIA
A Eslováquia é um país soberano membro da União Europeia que se localiza na Europa Central fazendo fronteira
com a Polônia, Ucrânia, Hungria e Áustria. Tem cerca de 5 389 180 habitantes e a sua capital é Bratislava - único
país europeu cuja capital faz parte da fronteira com dois outros países: Áustria e Hungria. A língua oficial do país é
o eslovaco, mas, devido à mistura de povos, também são falados os idiomas checo, húngaro e alemão - o inglês é
limitado. Faz parte da zona Euro.
Ocupam-se de muitas tradições desde o teatro, mídia, artes plásticas, pontos turísticos, e música, é um país
dotado de uma Gastronomia muito típica – de entre as receitas mais conhecidas, os bunhuelos estão entre as
especialidades mais típicas da gastronomia eslovaca.
Devido ao clima ameno, a flora é rica e as florestas ocupam em torno de 40% do território nacional, dando assim
origem um ambiente envolto na natureza lindo.
Faculdades:
- Pan-European University (1° e 2° ciclos)
- Comenius University in Bratislava (1°, 2° e 3° ciclos)
Preços médios:
- Alimentação: 5€
- Cerveja: 1.5€
- Café: 1.73€
- Passe mensal de transportes: 24€
- Acomodação: mínimo 300€
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ESLOVÉNIA
A Eslovénia é um país relativamente pequeno do Leste Europeu. Cuja capital – Liubliana – foi eleita a “Capital
Verde da Europa em 2016”, graças às suas inúmeras iniciativas ecológicas e sustentáveis. Lá encontra-se um dos
castelos mais antigos do país, o mercado central, recheado de coisas saborosas e vários bares que vendem cerveja
artesanal, para além de muitos prédios históricos que muito contam sobre o passado deste país.
Tem uma população de apenas 2,2 milhões de habitantes, e a língua oficial é o esloveno. É um dos países mais seguros da Europa, e tem como moeda oficial o euro, portanto a nível de câmbios também não suscita preocupações.
Ainda que pequeno, este país tem como fronteiriços Áustria, Hungria, Croácia e Itália, sendo assim um ótimo destino para quem deseja estender o seu conhecimento a outros países, para além do seu destino de Erasmus.
Os eslovenos estão entre os melhores na Europa, no que toca à proficiência da língua inglesa, portanto a comunicabilidade neste país torna-se facilitada.
A nível gastronómico, os pratos principais costumam ter como ingredientes a batata, repolho e queijo (geralmente
de ovelha, porco, cordeiro e aves) e são também muito populares as sopas, como a mineštra.
Faculdades:
- Maribor University (1°, 2° e 3° ciclos)
- University of Ljubjana (1°, 2° e 3° ciclos)
Preços médios:
- Refeição: 8€
- Café: 1.5€
- Cerveja: 2.5€
- Passe mensal de transporte: 37€
- Acomodação: 300€ - se num dormitório - entre 125€ +/190€ + custo

Nota: O cartão BONI, este dá-vos direito a imensos descontos, em praticamente todos os restaurantes, por vezes
até te permite ter uma refeição gratuita. Apenas é pedido um número de telemóvel esloveno, porque precisam de
ligar ao número para pagar. De notar ainda que se pretenderem comprar uma bebida qualquer alccólica, têm de o
fazer antes das 21h, uma vez que depois dessa hora qualquer transação que envolva álcool será ilegal.
GUIA ERASMUS 2019|2020 - 16

ESPANHA
Espanha é um país localizado quase no extremo da Europa meridional, pertencendo à Península Ibérica. Ao território
espanhol pertencem as ilhas Baleares, as ilhas Canárias e duas cidades no norte de África: Ceuta e Melill— fronteiriças com o Marrocos. Com uma área de 504 030 km2, Espanha é, seguidamente de França, o segundo maior país
da Europa Ocidental e da União Europeia. A sua capital é Madrid e a população total é de aproximadamente 46,56
milhões de pessoas (2016). Conhecida pelo seu clima ameno e festivo, tem como um dos pontos mais atrativos a
proximidade com Portugal, sendo que o idiota se constata muito semelhante.
Em Espanha vais deparar te com as 4 estações do ano bem marcadas, desde as flores na primaveraque surgem
acompanhadas do clima agradável, às praias no calor forte que se faz sentir nas cidades durantes o verão, em
seguida as folhas caídas no outono, com temperaturas baixas, porém, suportáveis para um brasileiro, até por fim,
chegar ao inverno e ao seu frio rigoroso. Se for para a serra poderá ainda ver neve. Uma das principais curiosidades
da Espanha é que há 44 lugares considerados Patrimônio da Humanidade pela Unesco, esses incluem castelos,
obras arquitetônicas, igrejas e muralhas. Alguns exemplos são as obras de Gaudí em Barcelona e o Acueducto de
Segovia, em Castilla e León.
É de mencionar também uma gastronomia típica muito boa, normalmente bastante apreciada pelos portugueses.
Faculdades:
- Universidad de A Coruña (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universidad Pablo de Olavide (1° e 2° ciclos)
- Universitad de Barcelona (1° ciclo)
- Universidad Rey Juan Carlos (1° ciclo)
- Universidad de Alicante (1° ciclo)
- Universidad de Oviedo (1°e 2° ciclos)
- Universidad de Salamanca (1° ciclo)
- Universidad de Santiago de Compostela (1° ciclo)
- Universidade de Granada (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universidad Complutense de Madrid (1°, 2° e 3° ciclos)
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- Universidad Castilla-la-Mancha (1° ciclo)
- Universitat Autónoma de Barcelona (1°e 2° ciclos)
- Universidad de Valladolid (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1° ciclo)
- Universidad Miguel Hernandez de Elche (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universidad de Malaga (1° ciclo)
- Universidad del País Vasco (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universidad de Murcia (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universidad de Navarra (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universitat Pompeu Fabra (1° ciclo)
- Universidad Internacional de Andalucía (2° e 3° ciclos)
- Universidad de León (1°, 2° e 3° ciclos)
- Colégio Universitario de Estudios Financeiros (CUNEF) - Universidad Complutense de Madrid (1° ciclo)
- Universidad Carlos III de Madrid (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universidad de Zaragoza (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universidad de Burgos (1°, 2° e 3° ciclos)
- Universidad Autónoma de Madrid (1° ciclo)
- Universidad de Girona (1° ciclo)
- Universitat de València (1° ciclo)
Preços médios:
- Refeição: 9€
- Café:1,5€
- Cerveja: 2€
- Passe mensal de transportes: 45€
- Acomodação: mínimo 300€
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ESTÓNIA
A Estónia é um dos três Países Bálticos, constituído por uma porção continental e um grande arquipélago no mar
Báltico. A população do país é de 1,3 milhão de habitantes, dos quais 400,000 estão na capital, Tallinn. A língua
oficial é o Estoniano e a moeda é o Euro.
O país tem ligações culturais e históricas com os países nórdicos, particularmente com a Finlândia, a Suécia e a
Dinamarca e com a Rússia, o que faz com que sua cultura seja muito heterogénea.
A Universidade de Tartu é a universidade nacional da Estônia, e a única universidade clássica do país, e também a
maior e mais prestigiada da Estónia. Foi fundada pelos jesuítas em 1932 na cidade de Tartu que frequentemente é
considerado o centro intelectual do país e também é sede do Supremo Tribunal da Estónia.
Faculdades:
- Tallin University (1° ciclo)
Preços médios:
- Refeição: 8€
- Café: 2.5€
- Cerveja: 4€
- Passe mensal de transportes: 23€
- Acomodação: mínimo 290€

GUIA ERASMUS 2019|2020 - 19

FINLÂNDIA
A Finlândia é um país nórdico situado na região Fino-Escandinava, no norte da Europa. O país tem cerca de 5,3
milhões de habitantes, sendo que a maior parte da população está concentrada no sul do país e 650,000 vivem na
capital, Helsínquia. É o oitavo maior país da Europa em extensão e o país menos densamente povoado da União
Europeia. As línguas oficiais são o Finlandês e o Sueco e a moeda o Euro.
A Finlândia é um país com milhares de lagos e ilhas, 168 mil lagos e 179 mil ilhas, mais concretamente. Um destes
lagos, o Saimaa, é o 5º maior lago da Europa. Grande parte da geografia da Finlândia é resultado da Era do Gelo.
A Universidade de Turku é a terceira maior universidade do país e foi fundada em 1920. A universidade fica localizada em Turku, no sudoeste da Finlândia. A cidade possui quase 200 mil habitantes e além de ser a cidade mais antiga
do país (já existia no século XIII), foi capital da Finlândia até o início do século XIX.
Faculdades:
- University of Turku (1º e 2º Ciclos)
Preços médios:
- Refeição: 10€
- Café:3.4€
- Cerveja: 5.5€
- Passe mensal de transportes: 55€
- Acomodação: mínimo 500€
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FRANÇA
França, oficialmente República Francesa, é um dos países mais populosos do Continente Europeu, considerado o
quarto maior país deste continente (cerca de 66,1 milhões de habitantes) e um dos mais antigos do mundo. É um
dos países mais desenvolvidos, possuindo a quinta maior economia do mundo devido ao seu alto padrão de vida.
Têm como capital Paris, a “Cidade Luz “, possuindo o contingente populacional de 9,9 milhões de habitantes; mas
além desta cidade, a França oferece outras cidades com grande densidade populacional, como Marselha, Lyon,
Toulouse, Nice, entre outras igualmente incríveis.
Liberdade, Igualdade e Fraternidade é o lema da revolução francesa que se tornou património deste país que possui
uma vasta riqueza cultural. A França possui 44 locais inscritos pela UNESCO, como Património Mundial, de entre
os quais o Palácio e Parque de Versailles, a Catedral de Notre-Dame de Reims, a Antiga Abadia de Saint-Remi, o
Palácio de Tau, o Grande Îl, o Arco do Triunfo, entre muitos outros possíveis destinos turisticos.
Pelo fato da França ser um país repleto de oportunidades, com uma variedade cultural enorme, a Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa criou parcerias de mobilidade com 12 Universidades Francesas, em diferentes
cidades, possibilitando uma experiência única.
Faculdades:
- Université Toulouse 1 Capitole (1°, 2° e 3° ciclos)
- Université de Strasbourg (1° ciclo)
- Université Paris Descartes – (Paris 5) (1°, 2° e 3° ciclos)
- Université de Cergy Pontoise (1° e 2° ciclos)
- Université Paris Ouest Nanterre la Défense (1°, 2° e 3° ciclos)
- Université de Rouen (1°, 2° e 3° ciclos)
- Université du Le Havre (1°, 2° e 3° ciclos)
- Université Grenoble Alpes (1° e 2° ciclos)
- Université Paris 13 (1°, 2° e 3° ciclos)
- Université de Bourgogne
- Université Pierre-Mendès France Faculty of Law
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- Université Paris-Sud
Preços Médios:
- Refeição: 10€ à 25€ para comer fora / cantinas universitárias: 3.25€ por uma refeição completa.
- Café: 2.70€
- Cerveja: 1.5€ a 3€
- Passe mensal de transporte: 50€ / estudantes pagam 33€ por mês de passe (zona 1 e 2). O bilhete individual
custa 1.60€
- Acomodação: em Paris: 700€ por mês para mais, enquanto em cidades menores é possível encontrar moradias
por 400€ ao mês.
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GRÉCIA
A Grécia, oficialmente República Helénica, é um país localizado no extremo sul da Europa, cuja capital e maior
cidade é Atenas. Atualmente, a população grega ronda os 11 milhões de pessoas. A Grécia Antiga aos poucos foi
crescendo e sofreu um natural processo de modernização, nunca perdendo, no entanto, a sua antiga cultura que é
viva e permanece conservada tantos nos remanescentes arquitetónicos presentes em muitas cidades assim como
nas obras de artes expostas nos museus gregos.
Tessalónica é a segunda maior cidade grega com 1 milhão de habitantes na região metropolitana e a cidade mais
importante da zona da Macedónia. Fundada em 315 a.C, a cidade foi parte do território do Império Romano, Bizantino, e Otomano, até que em 1912, quando se tornou parte da Grécia. A cidade é sede da Universidade da Macedónia,
segunda maior do país.
De notar uma gastronomia também bastante típica e normalmente apreciada, aliada de paisagens lindas nas zonas
mais rurais.
Faculdades:
- University of Macedonia(1°, 2° e 3° ciclos)
Preços médios:
- Refeição: 10€
- Café:2.9€
- Cerveja:3.5€
- Passe mensal de transportes:30€
- Acomodação: mínimo 260€
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HOLANDA
A Holanda e uma região história e cultural localizada na costa oeste dos Países Baixos que se divide em dois: Holanda do Norte e Holanda do Sul. sendo que a mesma abrange uma área de 41.526 km2 e tem por capital Amsterdão.
Tem uma população de 17,3 milhões de habitantes e a sua moeda e o euro. A língua oficial o holandês. 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 terra dos artistas Vicent van Gogh e Rembrandt tem um custo de alimentação e atrações turísticas bem mais
baratos que em cidades como Londres e Paris.
A Holanda é conhecida pelas belas tulipas, moinhos de ventos, os famosos tamancos coloridos de madeira, pelos
deliciosos queijos (Gouda e Edam) e pelas várias bicicletas. Em todas as estações de comboio e mesmo pela cidade, existem enormes estacionamentos de bicicletas e há um controlo por parte do governo para que as bicicletas
tenham circulação e não sejam abandonadas.
Faculdades:
- Maastricht University (1° e 2° ciclos)
- University of Amsterdam (1°, 2° e 3° ciclos)
- Radbound University Nijmegen (1° e 2° ciclos)
- Erasmus University Rotterdam (1° e 2° ciclos)
- Windesheim University of Applied Sciences (1° ciclo)
- University of Groningen (1°, 2° e 3° ciclos)
Preços médios:
- Alimentação: 15€
- Cerveja: 1.75€
- Café: 2.75€
- Transportes públicos:80€
- Acomodação: muito difícil colocar um valor aproximado - varia muito consoante a cidade.
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HUNGRIA
A Hungria está localizada na Europa Central, coração da Europa, mais precisamente na Bacia dos Cárpatos. Não
possui acesso ao mar uma vez que faz fronteira com a Eslováquia, Romênia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Áustria,
Ucrânia. Por conta disso, no verão, a principal atração é o Lago Balaton, considerado o maior da Europa Central e
Oriental e, no inverno, por se tratar de um lago raso, ele congela e transformando-se numa pista para patinagem.
A capital da Hungria é Budapeste, é a cidade mais populosa com cerca de 1.75 milhões de habitantes. Budapeste é
a junção de duas cidades às margens do Rio Danúbio, Buda que fica na margem direita e Peste que fica na margem
esquerda. A Chain Bridge foi a primeira ponte permanente a ligar essas cidades, focando assim importalizada como
um dos símbolos mais importantes da cidade. Além disso, é o principal centro financeiro, corporativo, mercantil e
cultural do país, sendo uma das cidades mais baratas para se viver na União Europeia. A moeda oficial húngara é o
Florim Húngaro ou Forinte (Ft) – 1euro equivale a 333,49 florins.
A língua húngara, denominada magyar e originária do idioma falado pelos povos hunos, é considerada uma das mais
difíceis para se aprender. Uma das razões é a facto do alfabeto húngaro possuir 44 letras, ou seja, quase o dobro do
latino, mas o que o torna único é que há letras que são compostas por mais de uma letra.
Faculdade:
- Eötvös Loránd University (1° e 2° ciclos)
Preços médios:
- Refeição - 4.5€ a 20€ para comer fora.
- Café: 1.20€;
- Cerveja: 0,70€ à 1€;
- Transporte: 29€ / o bilhete individual custa 1.05€
- Acomodação: 370€;
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ITÁLIA
Com cerca de 60,6 milhões de habitantes, a Itália é a quinta nação mais populosa da Europa, para além de ser um
dos países fundadores da União Europeia. Um país repleto de história, desde o Império Romano até o Renascimento - um movimento intelectual importante que se tornou parte integrante na formação do pensamento europeu, e
que faz com que hoje seja um dos países mais visitados do mundo. Para além da história, a culinária italiana é um
ponto alto na viagem de qualquer um. Ao fazer fronteira com França, Suíça, Áustria e Eslovénia ao longo dos Alpes,
a famosa “bota” tem um formato estreito, e é dotada de uma influência do marítima e do clima mediterrâneo,
sentida em praticamente todo o território, além de sua extensão de norte a sul gerar grandes diferenças climáticas.
No inverno, com temperaturas em torno de 10ºC (Nápoles), negativas (Milão), 5ºC (Roma). No verão, a temperatura
pode chegar a 35ºC.
Faculdades:
- Bari: Università degli Studi di Bari Aldo Moro (1° ciclo)
- Bolonha: Alma Mater Studorium - Università di Bologna (1°, 2° e 3° ciclos)
- Catanzaro: Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro (1° e 2° ciclos)
- Chieti/Pescara: Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (1° e 2° ciclos)
- Enna: Università degli Studi di Enna “Kore”(1°, 2° e 3° ciclos)
- Genova: Università degli Studi di Génova (1° ciclo)
- Milão: Università degli studi di Milano (1°, 2° e 3° ciclos), Università degli studi di Milano (1°, 2° e 3° ciclos)
- Messina: Università di Messina (1°, 2° e 3° ciclos)
- Nápoles: Università degli studi di Napoli “Parthenope” (1°, 2° e 3° ciclos), Università degli studi di Napoli “Federico II” (1°, 2° e 3° ciclos), Seconda Università degli Studi di Napoli(1°, 2° e 3° ciclos)
- Padova: Università degli Studi di Padova – segunda Universidade mais antiga da Itália (1°, 2° e 3° ciclos)
- Perugia: Università degli Studi di Perugia (1°, 2° e 3° ciclos)
- Pisa: Università di Pisa (1°, 2° e 3° ciclos)
- Província de Vercelli: Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (1°, 2° e 3° ciclos)
- Reggio Calabria: Università Mediterranea di Reggio Calabriga (1°, 2° e 3° ciclos)
- Roma: Università Europea; Università degli Studi Roma Ter (1°, 2° e 3° ciclos), Università degli Studi di Roma –
“La Sapienza” (1°, 2° e 3° ciclos), Università degli Studi di Roma – “Torvergata” (1° e 3° ciclos) ;
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- Sassari: Università degli Studi di Sassari (1°, 2° e 3° ciclos)
- Teramo: Università degli studi di Teramo (1°, 2° e 3° ciclos)
- Trento: Universitá degli Studi di Trento (1° e 2° ciclos)
Comparado a Portugal a Itália é um país com um custo de vida alto, mas tem um custo mais baixo que a Inglaterra.
Tendo como moeda o Euro, as cidades com o custo de vida mais alto são Milão, Roma e Pisa.
Preços médios:
- Refeição - 12 € comer fora/ 5€ cantina das faculdades;
- Café: 1.4€;
- Cerveja: 4€;
- Acomodação: - 500€ casa; 200€/250€ residência universitária/ casa partilhada;
- Transporte: 1,50€ por bilhete/ 30€ passe mensal.
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LETÓNIA
A Letônia é uma das três repúblicas Bálticas e faz fronteira com a Estônia, a Rússia, a Bielorrússia, a Lituânia e a
Oeste com o Mar Báltico. A capital do país é Riga e o idioma oficial é o letão, mas a população também fala frequentemente russo. Faz parte da zona Euro.
A independência foi proclamada em agosto de 1991 e foi reconhecida por Moscovo em setembro do mesmo ano. A
partir de então, a Letônia entrou num processo de afastamento das estruturas político-económicas e dos padrões
socioculturais da antiga União Soviética.
O país é muito conhecido pelo teatro e pela música (coral e clássica), que podem ser observados em muitos festivais, principalmente em Riga. Cerca da metade do território letão é coberto por florestas; o desporto nacional do
país é o hóquei no gelo.
Faculdades:
- Universidade de Latvia (1° e 2° ciclos).
Preços médios:
- Alimentação: 7€
- Café: 1,50€
- Cerveja: 0,99€ no supermercado / 3,50€ em restaurantes
- Passe mensal de transporte: 50€
- Acomodação: 350€ centro da cidade/ 250€ no subúrbio
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LITUÂNIA
A Lituânia é uma das três Repúblicas Bálticas. Tem como capital e maior cidade Vilnius, no Leste do país. Com mais
de 2,9 milhões de habitantes, a língua oficial é o Lituano e a sua moeda oficial é o Euro.
Vilnius é considerada uma capital do barroco da Europa Oriental. A Cidade Velha de Vilnius, repleta de impressionantes igrejas barrocas e outros edifícios, é Património Mundial da UNESCO. A cidade é muito antiga - remonta
ao século XIV, altura em que foi inteiramente cercada por muralhas e parte dos pórticos da cidade ainda estão
preservados.
A Universidade Mykolas Romeris é uma das maiores universidades da Lituânia, foi fundada em 1990 e o seu nome é
uma homenagem a ao jurista lituano, juíz e pai da Lei Constitucional da Lituânia.
A Universidade de Vilnius é a universidade mais antiga dos estados bálticos. Foi fundada no século XVI pelos jesuítas e hoje é a maior universidade da Lituânia.
Faculdades:
- Mykolo Romerio Universitetas (1º e 2º Ciclos)
- Vilnius University (1º, 2º e 2º Ciclos)
Preços médios:
- Refeição: 7€
- Café: 2€
- Cerveja: 2.5€
- Passe mensal de transportes: 29€
- Acomodação: mínimo 250€
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MALTA
Malta é um país insular localizado no Sul da Europa, cujo território ocupa as Ilhas Maltesas, um arquipélago situado
no Mar Mediterrâneo. A capital é La Valeta e a maior cidade é Birkirkara. O Maltês é a língua nacional e o inglês é
a língua cooficial.
O país tem uma história muito rica. Por volta do ano 1000 a.C., as ilhas eram uma colônia fenícia. Em 736 a.C., foram
ocupadas pelos gregos e posteriormente passaram a ser domínio dos cartagineses (400 a.C.) e depois dos romanos
(218 a.C.). Segundo o livro bíblico dos Atos dos Apóstolos, no ano 60 d.C o Apóstolo Paulo naufragou e após chegar
à costa, proclamou o evangelho de Jesus Cristo.
Msida é uma cidade portuária na região central de Malta, com uma população de pouco menos de 10 mil habitantes.
A cidade é sede da Universidade de Malta, fundada em 1592 como um colégio jesuíta.
Faculdades:
- University of Malta (1° ciclo)
Preços médios:
- Refeição: 12€
- Café: 1.8€
- Cerveja: 2.5€
- Passe mensal de transportes: 26€
- Acomodação: mínimo 600€
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NORUEGA
A Noruega é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com uma qualidade de vida soberba e classificado como
um dos melhores lugares para se viver. Além disso, é o segundo país mais feliz do mundo em 2018, ficando atrás
somente da Finlândia, de acordo com o relatório produzido pela Organização das Nações Unidas.

A Noruega foi um dos países que fundaram as Nações Unidas, em 1945.
O inverno norueguês é bem rigoroso, as temperaturas podem chegar a -15ºC ou até menos, em zonas mais a norte
do país. A moeda do país é a coroa norueguesa (1€ = 9 coroas norueguesas) e a sua capital é Oslo.
Faculdades:
- Universidade de Bergen (1° ciclo) - uma das principais cidades da Noruega, é a cidade mais chuvosa da Europa
Preços médios:
- Alimentação: 17€
- Café: 2€
- Cerveja: 3€
- Passe mensal de transporte: 76€
- Acomodação: 1.040€ apartamento de 1 quarto no centro/ 840€ apartamento de um quarto no subúrbio
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POLÓNIA
A Polônia é um país do Leste Europeu que faz fronteira com a Alemanha, República Checa, Eslováquia, Ucrânia, Bielorrússia, a Lituânia e é banhada pelo Mar Báltico a Norte. 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. Apesar de ter sido devastado durante a Segunda Guerra Mundial, o país conseguiu parte de sua riqueza
cultural que tem mais de mil anos. Pelas ruas de Varsóvia é possível encontrar muitos monumentos e igrejas dos
mais diferentes estilos arquitetónicos.
Importante: a moeda na Polônia é o Złoty, 1 Złoty equivale a 0,23€.
Faculdades:
- Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (1º e 2º Ciclos)
- Jagiellonian University (1º Ciclo)
- Adam Mickiewicz University in Poznan (1º, 2º e 3º Ciclos)
- University of Wroclaw (1º Ciclo)
- University of Szczcin (2º Ciclo)
- Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie (1º, 2º e 3º Ciclos)
- University of Lodz (1º Ciclo)
- Uniwersytet Rzeszowski (1º, 2º e 3º Ciclos)
- University of Zielona Góra (1º e 2º Ciclos)
- University of Bialystok (1º Ciclo)
- Warsaw University (1º, 2º e 3º Ciclos)
- Kozminski University
Preços médios:
- Refeição: 4,6€
- Café: 1.8€
- Cerveja: 1.6€
- Passe mensal de transportes: 22€
- Acomodação: mínimo 320€
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Testemunho
Cracóvia, Polónia (1º e 2º semestre do 4º ano, 2019/2020)
Faculdade: Jaggellonian University
Olá, o meu nome é Francisco Gomes, estou no 4 ano do curso. Vim para a Jaggellonian University em Cracóvia
(Polónia), a experiência está a ser incrível, em termos de equivalências consegui ter 4 (2 do primeiro semestre
e 2 do segundo semestre - optativas, processo penal e DIPrivado) as aulas são acessíveis, no entanto o único
problema é que muito dificilmente conseguirei estar despachado em Dezembro, se conseguisse seria óptimo
pois assim faria as cadeiras que me faltavam em Lisboa, e, como tal, terei de voltar em Janeiro para fazer
exames pois a época de exames cá começa em Janeiro (no fim do mês). Em termos de cidade em si, Cracóvia
tem um custo de vida baixíssimo, há imensas festas e bares para sair, a cerveja é barata.
Aconselho, sem dúvida, fazerem Erasmus em Cracóvia.
Francisco Miguel Gomes

Testemunho
Cracóvia, Polónia (1º semestre do 4º ano, 2019/2020)
Faculdade: Jaggellonian University
De momento encontro-me ainda de Erasmus e posso dizer que estou a adorar!
Cracóvia é uma cidade linda de morrer, sendo super central, o que nos dá a oportunidade de visitar países e o
estilo de vida é mais barato que Portugal, o que ajuda imenso a própria experiencia Erasmus+.
As equivalências não foram muito fáceis de obter, porque nós formos as primeiras pessoas a ir para a Cracóvia. Mas ainda assim conseguimos 4 a 5 equivalências, e infelizmente só não conseguimos uma outra porque
só davam essa cadeira no outro semestre. As mesmas foram a duas cadeiras optativas, Processo penal,
Direito Fiscal e Direito Internacional Privado.
Uma dica que dou aos alunos que pretendem ir de Erasmus é que tenham um cuidado acrescido na elaboração
do texto que vão enviar ao professor Vasco Pereira da Silva, para que ele vos aprove as vossas equivalências.
Não é difícil arranjar casa em Cracóvia, mas também não é baratíssimo. Isto é, as residências são baratas, se
optarem por arrendar uma casa, dou-vos já o conselho de tratarem do arrendamento com alguma antecedência, conseguem-se melhores preços. Quanto aos custos, das casas diria que são mais ou menos ao preço de
lisboa, talvez diria que são mais baratos, deixo, contudo, a nota de que a casa e os custos da mesma são o
mais caro de Cracóvia. Pois quanto aos custos de alimentação e transportes, os mesmos são baratíssimos!
Quanto à noite por cá, confesso que é gira, os planos mais casuais que tenho feito nessa época têm sido giros.
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Quanto às aulas, sinto que me surpreenderam! A cadeira que achava que ia gostar mais, que era Processo
Penal que cá é Criminal and Justice System in Poland, a matéria é interessante, mas os professores não têm o
melhor inglês, não sendo a maneira como eles lecionam as aulas a melhor, torna-se mais difícil.
Contudo, as optativas são bastante interessantes estou a fazer Refugee Law e Intelectual Propety Law, os
professores motivam imenso os alunos e a forma como eles dão as aulas é em si interessante, sendo que
mesmo aqueles que possam ser mais monótonos que os outros, a matéria é só por si interessante e eles
levam PowerPoints para acompanhar as aulas que é ótimo!
Quanto Direito Internacional Privado – eu não tinha grandes expectativas sobre a mesma, apesar do professor
que em Portugal me deu DIP (professor Tiago Fidalgo Freitas, sendo que tenho uma enorme consideração pelo
professor, não adorei a cadeira em si. Ainda que o próprio professor tenha conseguido tornar a cadeira muito
mais interessante do que ela em si o era. Cá em Cracóvia estou a achar que a cadeira muito, mas mesmo
muito interessante! A professora é excelente e também tem sempre os PowerPoints para acompanhar o que é
maravilhoso.
Aconteceu-me algo incrível, vi o programa de fiscal da polonia e o programa de fiscal de Portugal, e vi que
eram bastante parecidos, enviei um mail ao professor Vasco Pereira da Silva para pedir equivalência e o
professor aceitou. Infelizmente a cadeira ia ser só dada em polaco, pedimos ao professor para não assistir às
aulas, e fazer um trabalho e um exame e o mesmo permitiu-nos fazer isso. Portanto conseguimos ter ainda
mais essa equivalência de fiscal.
Pequeno à parte temos muito poucas aulas por cá!
No 1º semestre do 4º ano só não conseguimos equivalências de Contencioso Administrativo Tributário e de
Direito do Trabalho (que até teríamos conseguido se não fosse de segundo semestre cá).
As turmas têm imensos alunos de Erasmus e isso é ótimo para meter em prática o nosso inglês e para conhecer pessoas novas. Não que eu tenha conhecido muitas ainda, isso é uma coisa que eu tenho um bocado de
pena, também porque faltei à orientation week, que teria sido uma coisa que talvez faria a diferença, por isso
diria às pessoas para virem à orientation week!
Algumas entraves na Polónia é que apesar de eu gostar imenso da cidade de Cracóvia, os polacos não falam
inglês, ninguém fala inglês! Todos os dias é um desafio tentar falar em inglês, ao até ir ao supermercado fazer
compras e não perceber nada do que nos estão a dizer (ou até mesmo de todo o que se está a passar), ando
sempre com o google tradutor atrás! Até porque os próprios rótulos não são nada específicos! Por isso não
falar inglês é algo que eles pecam um bocadinho…
Mafalda Guedes Vaz
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RÉPUBLICA CHECA
A República Checa é um país Europeu, cuja capital é Praga e a língua oficial é o Checo. A sua população ronda os
10,5 milhões de habitantes, sendo que a capital de Praga é naturalmente a cidade com mais população do país.
É um país extremamente desenvolvido, com uma economia avançada e um padrão de vida elevado, tendo sido
classificado pela ONU como o 14º país no desenvolvimento humano ajustado à desigualdade.
A sua capital, Praga, tem uma forte presença de estudantes portugueses, que optam por lá estudar Medicina, dada
a maior facilidade de acesso ao curso.
Gordurosa, pesada, cheia de fritos, carnes, molhos e com praticamente nada de vegetais (que geralmente se resumem a batatas, repolho, picles, tomate e cebola), a deliciosa gastronomia checa pode ser tentadora àqueles que
não resistem a um prato guloso. A bebida local é a cerveja.
Faculdades:
- Univerzita Palackého v Olomouci (1° e 2° ciclos)
- Masaryk University (1° e 2° ciclos)
Preços médios:
- Refeição: 5.5€
- Café: 1.8€
- Cerveja: 1.5€
- Passe de transportes: 20€
- Acomodação: 400€
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Testemunho
Bruno, República Checa (1º semestre 4º ano, 2018)
Faculdade: Masaryk University
A segunda maior cidade da República Checa é uma cidade que tem muitos estudantes universitários,
nacionais e estrangeiros. Tem uma excelente localização, o que permite viajar para os países vizinhos como
a Áustria, Eslováquia, Polónia e Ucrânia. Estar numa numa zona muito central do Velho Continente permite
viajar bastante, sobretudo com uma rede de transportes muito superior à que estamos habituados.
Dentro da República Checa os transportes são bastante baratos, em muito derivado a uma medida que foi implementada no ano passado pelo executivo checo, em que os estudantes passaram a ter um desconto de 75%.
A título exemplificativo, uma viagem de 2:30h para Praga tem o custo irrisório de 0.90€, em primeira classe,
com um serviço de grande nível e atendimento personalizado, o valor sobe para a módica quantia de 2€.
Em termos de equivalências é um destino igualmente muito bom, porque se consegue no 1º semestre do 4º
ano facilmente 5 equivalências, sendo estas: Direito do Trabalho – European Labor Law; Direito Internacional
Privado - European and International private law; Direito Fiscal - Czech and comparative Tax law, Fundamentais - Human rights in Europe. Como em qualquer destino consegue-se fazer uma optativa, por regra as
pessoas optam por Legal English, pois acaba por ser compatível com o horário das outras cadeiras, além de a
Professora ser bastante simpática com quase todos os alunos. O que estudantes têm de fazer em Portugal é
Contencioso Administrativo e Tributário em exame, de forma a terem menos uma cadeira no 2º semestre, algo
que dois dias de estudo intenso facilmente resolve.
Algo também fantástico neste destino é a possibilidade de se ter somente 2 dias de aulas, conciliando o
horário escolar na quarta-feira e quinta-feira, dispondo-se dos restantes dias para viajar e também conhecer a
própria cidade. Para mim foi algo que pesou bastante na minha escolha, pois possibilitou-me conhecer Vários
Grupos Locais da European Law Students Association de diferentes cidades, ao mesmo tempo que me permitiu
cumprir com as minhas responsabilidades em Portugal.
A cidade em si, tem uma boa vida noturna, não dispõe de imensas atrações para se visitar, porém, como
referido, tem cidades bastante interessantes ao seu lado. Com um carro alugado consegui em 10 dias visitar 5
países e 11 cidades, de autocarro tudo também é fácil.
O custo de vida é muito barato, sendo mesmo bastante acessível, sobretudo com transportes. O passe para 3
meses custa menos de 30 euros, a residência são menos de 140€, não tem as condições perfeitas, contudo é
bastante razoável. Quanto à alimentação, é muito barata, na cantina consegue-se almoçar por cerca de 2€. O
valor do Pivo é o único que não supera o da nossa Faculdade.
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Em geral, é uma experiência extremamente enriquecedora, a qualidade e o nível de professores são elevados,
as instalações da faculdade são modernas, conseguir bons resultados nas várias cadeiras não é de todo uma
tarefa hercúlea. O ensino é pragmático e didático, os professores têm uma boa capacidade para lecionar
aulas. Uma estudante acaba por se enriquecer, porque tem uma visão do direito mais abrangente, numa
perspetiva de direito comparado e de direito internacional, sobretudo a nível europeu.
Aconselho a todos a aproveitarem esta oportunidade, que certamente será um marco na vossa vida.
Francisco Cordeiro de Araújo
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ROMÉNIA
É um país situado no cruzamento central, Leste e Sudoeste da Europa. Faz fronteira com o Mar Negro no Sudoeste. A
Bulgária a Sul, Ucrânia a Norte, Hungria a Oeste, Sérvia a Sudoeste e Moldávia a Leste. O clima da Roménia é temperado e tem cerca de 20 milhões de habitantes. Os costumes tradicionais são entre outros, a música, a coreografia,
e gesto e imitação. O turismo na roménia centra-se nas paisagens naturais e na sua riqueza cultural.
O Castelo de Bran, morada do antigo “Conde Drácula”, recebe cada vez mais visitantes e curiosos que buscam
entender sobre a lenda que transformou a Roménia no país dos vampiros. O Palácio do Parlamento localizado na
capital, Bucareste, é um ponto turístico obrigatório para quem vai ao país. O motivo principal é o tamanho do local.
Considerado um dos maiores edifícios do mundo, ficando atrás apenas do Pentágono nos Estados Unidos.
Faculdades:
- Bucarest University (1°, 2° e 3° ciclos)
Preços médios:
- Alimentação: 5.26€
- Cerveja: 0.69cent
- Café: 1.43€
- Passe Mensal: 14.74€
- Acomodação: mínimo 210€
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SUÍÇA
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 se nascer em 2013. Tem 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 direta e
neutralidade) e pelo simbolismo Alpino.
A Universidade de Zurique é pública, foi fundada em 1833 pelo reformador protestante Ulrico Zuínglio e hoje é a
maior da Suíça. Dentre seus alunos e professores saíram 23 Prémios Nobel. No Ranking de Xangai ela ocupa a
posição 61º no mundo e 20º na Europa.
A Universidade de Friburgo foi criada por uma lei do Parlamento do cantão suíço de Friburgo em 1889. Possui cerca
de 10 mil alunos e é a única universidade bilíngue da Suíça e oferece currículos completos em francês e alemão,
duas das línguas nacionais da Suíça.
Faculdades:
- University of Zurich (1º e 2º ciclos)
- University of Fribourg (Todos os ciclos)
Preços médios:
- Refeição: 20€
- Café: 4€
- Cerveja: 6€
- Passe mensal de transportes: 65€
- Acomodação: mínimo 1000€
GUIA ERASMUS 2019|2020 - 39

TURQUIA
A Turquia, nome oficial República da Turquia, é um país transcontinental. Isso porque se localiza em dois continentes: a maior parte na Ásia, e a menor na Europa. É o terceiro país mais populoso da Europa, ficando atrás da Rússia
e da Alemanha. Faz fronteira com oito países: Armênia, Azerbaijão, Bulgária, Geórgia, Grécia, Irã, Iraque e Síria. A
moeda oficial é a lira turca - 1 euro = 6 liras turcas.
Muitas pessoas pensam que Istambul é a capital da Turquia, devido ao facto de já ter sido capital do Império
Romano do Oriente e do Império Otomano; no entanto, a capital é Ancara. Istambul é a principal cidade do país e a
única cidade bi continental no mundo. Noventa e nove por cento dos turcos seguem o Islamismo, embora não seja
a religião oficial do país - o sistema político não é influenciado pela religião.
Faculdades:
- Beykent University Istambul (todos os ciclos)
- Koç University (todos os ciclos)
- MEF University of Law (1° e 2° ciclos)
- Yedítepe University (todos os ciclos)
- Okan University (1° e 2° ciclos)
- ÇaG University (1° ciclo)
Preços médios:
- Alimentação: 3,92€
- Café: 1,63€
- Cerveja: 1,68€
- Passe mensal do transporte: 28,05€
- Acomodação: 131€ apartamento de um quarto fora do centro/ 203€ no centro
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DESTINOS

AMÉRICA

ARGENTINA
A Argentina é o segundo maior país da América do Sul em território e o terceiro em população. Tornou-se independente de Espanha em 1810 e logo iniciou o seu precesso de organizou 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. Faz fronteira com o Paraguai, Bolívia, Brasil, Uruguai e Chile. A cultura argentina foi
largamente influenciada pela cultura europeia e isso é explícito ao andar pelas ruas de Buenos Aires e poder apreciar a arquitetura da cidade. A Argentina também é mundialmente conhecida pelo Tango, música e dança típicas da
zona do Rio da Prata que são marcados pela combinação de drama, paixão e sensualidade.
A Universidade da Argentina é pública e é a maior e mais importante do país. Teve como alunos e professores 4 dos
5 argentinos vencedores do Prémio Nobel e da Faculdade de Direito saíram 15 Presidentes da República. Segundo o
Ranking de Xangai, é a segunda melhor Universidade da América Latina.
Faculdades:
- Universidad de Buenos Aires (1º ciclo)
- Universidad de Mendonza (1º e 2º ciclos)
Preços médios:
- Refeição: 6€
- Café: 1.4€
- Cerveja: 1.8€
- Passe mensal de transportes: 13€
- Acomodação: mínimo 170€
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Testemunho
“Olá, sou a Márcia Cabral Barroso e estou de Erasmus no primeiro semestre do meu quarto ano (2019/2020) na
Universidade de Buenos Aires. Vou conseguir equivalência em Direito Fiscal, Direitos Fundamentais, Direito do
Trabalho I, Direito Internacional Privado e a optativa. O custo de vida em Buenos Aires é muito instável, devido
a instabilidade económica do país. É importante ter em conta que a alimentação acaba por ser mais barato ir
em restaurantes do que em mercados; quanto ao transporte público, não há um passe mensal - carrega consoante o que pretende usar, sendo que uma viagem é em torno de 30 pesos, no máximo (aprox. 40 cêntimos).
Em termos de moradia, depende do jeito que irá pagar: é mais vantajoso em peso do que em dólar ou euro, por
exemplo. Há a possibilidade de residências ou de ficar em um quarto/apartamento arrendado - 200/300 euros.
Buenos Aires é uma cidade com uma energia incrível, com pessoas simpáticas e extremamente dog-friendly. A
noite argentina é incrível e tem bebidas baratas. Por outro lado, é importante estar sempre atento aqui quanto
aos telemóveis e malas - é uma questão de segurança pessoal. Além disso, é importante ter em conta que ao
levantar dinheiro os estrangeiros pagam uma taxa de 10 euros. “
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BRASIL
O Brasil é o maior país da América do Sul e também o maior país lusófono do mundo, é composto por 26 Estados 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. Nos últimos meses, o valor
do Euro tem variado entre 4,20 e 4,70 Reais.
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.
Os custos de vida variam muito entre as cidades brasileiras, especialmente entre capitais e cidades do interior,
por isso recomendamos uma pesquisa mais apurada dos custos no site “Custo de Vida” (http://www.custodevida.
com.br).
Fica uma listagem do custo de vida em algumas das cidades mais conhecidas do Brasil:
São Paulo, SP
- Arrendamento de estúdio (mensal): Aproximadamente a partir de R$ 820,00
- Transporte público (metro e autocarro): R$ 4,30 (bilhete)
- Almoço em restaurante: Aproximadamente a partir de R$ 18,00
- Cerveja (lata): R$ 4,50
- Entrada em discoteca: R$ 51,00
Rio de Janeiro, RJ
- Arrendamento de estúdio (mensal): Aproximadamente a partir de R$ 650,00
- Transporte público: R$ 4,30 (metro) / R$ 3,95 (autocarro)
Almoço em restaurante: Aproximadamente a partir de R$ 19,00
- Cerveja (lata): R$ 5,10
- Entrada em discoteca: R$ 47,00
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Recife, PE
- Arrendamento de estúdio (mensal): Aproximadamente a partir de R$ 580,00
- Transporte público (metro e autocarro): R$ 3,00 (metro) / R$ 3,45 (autocarro)
- Almoço em restaurante: Aproximadamente a partir de R$ 16,00
- Cerveja (lata): R$ 3,90
- Entrada em discoteca: R$ 45,00
Brasília, DF
- Arrendamento de estúdio (mensal): Aproximadamente a partir de R$ 585,00
- Transporte público (metro e autocarro): R$ 5,00
- Almoço em restaurante: Aproximadamente a partir de R$ 15,30
- Cerveja (lata): R$ 4,20
- Entrada em discoteca: R$ 53,00
Curitiba, PR
- Arrendamento de estúdio (mensal): Aproximadamente a partir de R$ 567,00
- Transporte público (metro e autocarro): R$ 5,10 (metro) / R$ 4,50 (autocarro)
- Almoço em restaurante: aproximadamente a partir de R$ 12,00
- Cerveja (lata): R$ 3,90
- Entrada em discoteca: R$ 31,00
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CHILE
O Chile é um país localizado na costa oeste da América do Sul que limita fronteira com a Argentina, Bolívia e o Peru.
O território em questão encontra-se entre a cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Ao longo de toda extensão
do país é possível identificar uma imensa variedade de climas e também de cobertura vegetal. O idioma oficial é o
espanhol e a moeda o peso chileno: 1 euro equivale à 792 pesos chilenos.
Com aproximadamente 6 milhões de habitantes, a capital Santiago abriga cerca de boa parte da população nacional.
Cabe assinalar, graças à sua peculiar e mística origem, a arte da ilha da Páscoa, representada pela monumentalidade das famosas cabeças esculpidas na pedra e pela delicadeza de algumas pequenas esculturas de madeira.
O Chile tem uma universidade no programa Erasmus+:
- Pontifícia Universidade Católica do Chile.
Preços médios:
- Alimentação:6,31€
- Café: 1€
- Cerveja: 1,20€
- Passe mensal de transporte: 43€
- Acomodação: 335€ apartamento de 1 quarto fora do centro / 395€ apartamento de 1 quarto no centro
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Os Estados Unidos da América são uma República Federal composta por 50 estados e tem como sua capital Washington D.C. Faz fronteira com o Canadá a Norte, com o México a Sul. Banhado pelos oceanos Pacífico (Costa Oeste) e
Atlântico (Costa Leste), são uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas do mundo, produto de uma
forte imigração. Tem como moeda oficial o Dólar americano (US$) e o inglês é língua falada.
Nova Orleães é a cidade mais populosa do estado americano do Louisiana. A população da cidade ronda os 400 000
habitantes e é o centro portuário mais movimentado dos Estados Unidos graças à sua localização próxima ao Golfo
do México e ao rio Mississippi. A cidade tem uma herança cultural imensa, uma vez que foi influenciada por europeus, africanos e latino-americanos. É conhecida mundialmente pelo seu legado musical e o papel que os músicos
afro-americanos da cidade tiveram na formação do Jazz, sendo o mais famoso Louis Armstrong.
A Universidade Loyola, New Orleans é uma instituição privada fundada em 1912 e que tem esse nome em homenagem a Santo Inácio de Loyola. É uma importante universidade do sul dos EUA e muitos dos professores da Faculdade
de Direito vêm à FDL ministrar os cursos intensivos do GERI.
Faculdades:
- Loyola University, New Orleans (2º ciclo)
Preços médios:
- Refeição: 10€
- Cerveja: 3,52€
- Café: 2€
- Passe mensal de transportes: 48€

GUIA ERASMUS 2019|2020 - 47

URUGUAI
Independente do Brasil desde 1825, o Uruguai é uma República presidencialista localizada na América do Sul. Faz
fronteira com o Brasil e a Argentina e tem como capital a cidade de Montevidéu. O Uruguai é um dos países mais
desenvolvidos da América do Sul e tem cerca de 3,2 milhões de habitantes dos quais 2 milhões estão na região
metropolitana da capital. A língua oficial é o Espanhol e a moeda é o Peso uruguaio. 1 euro equivale a 41,28 pesos).
Culturalmente o país é muito próximo da Europa devido ao alto número de migrantes vindos de Espanha e Itália, mas
também é muito influenciado pela tradição gaúcha do estado brasileiro do Rio Grande do Sul.
A Universidade da República foi fundada em 1849 e é a maior e melhor universidade uruguaia.
Faculdades:
- Universidad La República (1º ciclo)
Preços médios:
- Refeição: 9,30€
- Café: 2.40€
- Cerveja: 2.70€
- Passe mensal de transportes: 36.75€
- Acomodação: mínimo 300€
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DESTINOS

ÁSIA

ÁSIA
A Ásia é a maior terra e a mais populosa do continente localizada no a Leste do hemisfério Norte. Compartilha a sua
massa continental com a Eurásia, continente da Europa e Afro-Eurásia. Abrange uma área de 44,579,000 km2. O
maior costume e tradição desta terra é o património histórico que a constitui que dá imenso valor às crianças “Não
haverá nenhuma felicidade na família sem uma criança”.
Faculdades:
- Universidade Nacional de Singapura;
- Universidade de Hong Kong;
- Universidade de Pequim;
- Universidade de Kyoto
Preços médios:
- Alimentação: 1.92€
- Café: 1.40€
- Cerveja: 1.67€
- Transportes mensais: 7.69€
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MACAU (CHINA)
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.
A Universidade de Macau é a primeira e a mais antiga universidade ainda existente em Macau. Atualmente, conta
com mais 10 mil estudantes. O campus da universidade está localizado no leste da ilha de Hengqin, na província de
Guangdong, num terreno chinês arrendado ao governo da Região Administrativa Especial de Macau e que está sob
a jurisdição da mesma, ocupa um terreno de 1,09 km2, sendo composto por uma área de construção de 820.000 m2
e por mais de 60 edifícios. Tendo como referência a experiência das Universidades de Cambridge, Oxford, Harvard e
de outras universidades de ponta. A UM também possui um sistema de colégios residenciais para proporcionar aos
seus estudantes uma educação holística.
Faculdades:
- Universidade de Macau (1º Ciclo)
Preços médios:
- Refeição: 6€
- Café: 3€
- Cerveja: 2€
- Passe mensal de transportes: 13€
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MAIS INFORMAÇÕES
Para mais informações sobre os destinos em concreto, parcerias e o próprio programa visita os seguintes websites:
Faculdade de Direito Universidade de Lisboa
- Lista de parceiros de mobilidade:
http://www.fd.ulisboa.pt/internacionalizacao/estudo-internacional/parceiros-de-mobilidade/
Comissão Europeia – Erasmus +
- Estudar no estrangeiro:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_pt
- Estágios para estudantes:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_pt
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