Sessões de Esclarecimento sobre as Informações para o Prosseguimento dos
Estudos e os Exames Públicos do Exterior (2015) —Portugal
1.

P: Para frequentar cursos de ensino superior em Portugal é necessário possuir o certificado do
nível B2 do exame CAPLE?
R: Para frequentar cursos leccionados em língua portuguesa é essencial possuir o certificado do
nível B2 do exame CAPLE. Sugere-se a frequência de um curso de língua portuguesa em
Portugal por um ano, ou frequentar os cursos de língua portuguesa ministrados pela Escola
Portuguesa de Macau, pelo Instituto Português do Oriente ou pela Universidade de Macau.

2.

P: Onde se pode proceder à inscrição nos exames CAPLE (Centro de Avaliação de Português
Língua Estrangeira)?
R: O Instituto Português do Oriente (IPOR) é o centro de exames CAPLE em Macau. Os exames
decorrem anualmente em Maio, Julho e Novembro e as formalidades de inscrição podem ser
consultadas no website do IPOR (http://ipor.mo/clp/oferta-formativa/exames/exames-caple/).

3.

P: Onde se pode obter informações relativas aos cursos de Verão em Portugal?
R: As informações sobre os cursos de Verão podem ser consultadas no website do Camões Instituto da Cooperação e da Língua (www.instituto-camoes.pt).

4.

P: Caso tenha tirado um curso de licenciatura na Austrália, quais são os requisitos para o
prosseguimento de estudos de mestrado em Portugal?
R: Para se candidatar a cursos de mestrado, exige-se geralmente a obtenção de 240 créditos
académicos da Europa (isto é, o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos,
ETCS) ou a obtenção de certo número de créditos equivalentes.

5.

P: O Governo da RAEM presta apoios financeiros aos estudantes que têm vontade de prosseguir
estudos em Portugal?
R: Sim. A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) concede bolsas de estudo e
bolsas especiais de estudo, a fim de incentivar os estudantes a prosseguirem os seus estudos
em Portugal. Os detalhes podem ser consultados no website da DSEJ
(http://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/category/learner/Inter_main_page .jsp#Inter_
main_page.jsp?id=8744). Além disso, a Fundação de Macau colabora com a Associação
Promotora da Instrução Pós-Secundária de Macau no lançamento do “Plano de estudo em
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Portugal para estudantes do ensino secundário”. As respectivas informações estão disponíveis
no website da Fundação Macau (http://www.fmac.org.mo/scholarship/scholarShipIndex).
6.

P: Quanto custam as propinas e qual é o custo de vida quando se estuda em instituições de
ensino superior de Portugal?
R: As propinas das instituições públicas de ensino superior em Portugal rondam os 1000 euros
por ano; mas as propinas de cada instituição privada são diferentes; o custo de vida é de cerca
de 600 euros por mês.
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