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Acesso ao Ensino Superior:
Alargamento aos Lusodescendentes
familiares, bem como pelos lusodescendentes, que procuram
prosseguir estudos e desejam encontrar em Portugal uma
oportunidade de qualificação.
No âmbito do Programa “Estudar e Investigar em Portugal”,
uma iniciativa do Governo, com o envolvimento da DireçãoGeral do Ensino Superior, do Camões – Instituto, da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, da Agência Nacional Erasmus+ e
das instituições Portuguesas de Ensino Superior, os
candidatos
emigrantes
e
seus
familiares
e
os
lusodescendentes podem assim aceder ao ensino superior
português pelas seguintes vias:
O contingente especial de acesso ao ensino superior dirigido a
emigrantes e seus familiares foi alargado para permitir a
candidatura a todos os lusodescendentes, de nacionalidade
portuguesa e residentes no estrangeiro, às instituições de
ensino superior portuguesas.
O acesso ao ensino superior público contempla, assim, o agora
designado “Contingente especial para candidatos emigrantes
portugueses, familiares que com eles residam e
lusodescendentes” do Concurso Nacional de Acesso,
reservando 7% da totalidade das vagas para candidatos
provenientes da diáspora portuguesa. São cerca de 3500
vagas, em 34 instituições públicas e abrangendo mais de 1000
cursos, em todas as universidades e institutos politécnicos
públicos.
A partir do próximo ano letivo de 2021/2022 cidadãos com
pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa
originária até ao 2º grau na linha reta, que não tenha perdido
essa nacionalidade, podem concorrer ao Concurso Nacional de
Acesso através deste contingente.

• Concurso Nacional de Acesso (CNA) ao Ensino Superior
através do contingente especial para candidatos emigrantes
portugueses, familiares que com eles residam e
lusodescendentes;
• Concursos institucionais de acesso e ingresso em
estabelecimentos de ensino superior privado;
• Concursos especiais para diplomados de vias
profissionalizantes, com o ensino secundário concluído no
país de acolhimento através da via profissionalizante;
• Ingresso em curso técnico superior profissional no ensino
politécnico português, com possibilidade de posterior ingresso
em licenciatura ou mestrado integrado;
• Frequência dos mais de 1900 cursos de mestrado e 600
de doutoramento da rede de ensino superior português;
• Trabalhar em investigação nos 350 centros e laboratórios
existentes em Portugal, em todos os domínios do
conhecimento;
• Fazer um período de estudo em Portugal ao abrigo do
programa de mobilidade Erasmus +, se já frequentam um
curso superior no país de acolhimento.

O acesso aos estabelecimentos de ensino superior privado
contemplará igualmente regras que permitem a candidatura de
lusodescendentes, a par de candidatos emigrantes e
familiares que com eles residam.

Informações adicionais sobre esta matéria poderão ser
consultadas na página da Direção Geral do Ensino Superior:
https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/contingente-especial-deacesso-ao-ensino-superior-para-emigrantes-e-familiaresalargado-aos

Nos últimos dois anos registou-se um aumento de 52% do
número de candidatos emigrantes colocados pelo concurso
nacional de acesso, mas o objetivo é aumentar esse número. O
Governo português pretende chegar ao fim de 2030 com seis
em cada dez jovens a frequentar o Ensino Superior, e que estes
números sejam preenchidos também pelos emigrantes e seus

Pode consultar, também, os requisitos de candidatura para
acesso e ingresso em instituições de ensino superior
portuguesas no ano letivo 2021-2022, na Portaria n.º 142A/2021 publicada a 8 de junho:
https://dre.pt/web/guest/home//dre/166790146/details/maximized
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S e r v i ç o s o n l in e n o p o r t a l
ePortug al com apoio por
videochamada

Protocolo de Cooperação entre
o Camões, I.P. e a
Universidade de Konstanz

Os serviços de ativação de Chave Móvel Digital, Alteração de
Morada no Cartão de Cidadão e Renovação de Cartão de
Cidadão para maiores de 25 anos, que podem ser realizados
online no portal de serviços públicos ePortugal.gov.pt, passam
a disponibilizar, com marcação, um canal de apoio por
videochamada.
Para recorrer à ajuda de um operador, basta aceder ao serviço
pretendido em ePortugal.gov.pt, selecionar a opção suporte
que se encontra na barra lateral do site, e escolher «agendar
videochamada». Após o preenchimento dos dados solicitados
e a escolha do dia e hora, o cidadão irá receber, em 15 minutos,
um e-mail de confirmação.

No dia 16 de junho, foi assinado o Protocolo de Cooperação
entre o Camões, I.P. e a Universidade de Konstanz, mediante o
apoio à contratação de um docente, considerando o interesse
comum em promover a valorização e a divulgação da língua e
da cultura portuguesas.

Na data agendada, será realizada a videochamada que permite
aos cidadãos efetuar o serviço online com o auxílio do
operador. Trata-se de um modelo de "digital assistido" que
garante o apoio na utilização dos meios digitais a todos
aqueles que dele necessitam.

O Protocolo foi assinado pelo Embaixador de Portugal na
Alemanha, Francisco Ribeiro de Menezes, que representou no
ato o Presidente do Conselho Diretivo do Camões, I.P.,
Embaixador João Ribeiro de Almeida, e pela Magnífica Reitora
da Universidade, Professora Doutora Katharina Holzinger.

Todos os operadores tiveram formação na área do serviço de
atendimento público por videochamada, preparado pela
Academia AMA (Agência para a Modernização Administrativa)
focado no suporte aos serviços agora disponibilizados.

Os cursos de língua portuguesa serão oferecidos pelo
Departamento de Linguística da Universidade, que se
compromete a difundir os estudos portugueses através de
cursos, conferências, encontros e publicações, bem como
manter e incentivar intercâmbios e fomentar a investigação.

Informações sobre
formação profissional

No ano letivo em curso estão inscritos 1.802 alunos em cursos
de Língua Portuguesa nas universidades alemãs apoiadas pelo
Camões I.P.
São agora 15 as universidades (incluindo 2 Cátedras) com as
quais o Camões, I.P. tem instrumentos de cooperação na
Alemanha - Aachen, Berlim (Humboldt e Freie), Chemnitz,
Colónia, Göttingen, Hamburgo, Heidelberg, Konstanz, Leipzig,
Mainz, Marburgo, Munique, Rostock e Saabrücken.

A Agência Federal do Emprego lançou recentemente um novo
portal sobre a formação profissional na Alemanha, com
orientação aos formandos e as empresas recetoras, ofertas em
empresas (como concorrer), acompanhamento durante a
formação, etc. No portal infra pode encontrar todas as
informações úteis que o podem ajudar a progredir na sua
carreira.
Todas as informações aqui:
https://www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/
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Lusitaníadas 2021

melhores candidatos em cada categoria a concurso com
cheques-brinde no valor de 100€ (cem Euros), para aquisição
de materiais didáticos e de leitura.
De referir o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, através do
seu Escritório de Representação na Alemanha, e da
Bausparkasse Mainz, cujos Diretores, Maria de Lurdes Sousa e
Mário Viana, respetivamente, de novo enviaram mensagens
gravadas e integradas no programa.

A edição de 2021 das “Lusitaníadas” decorreu a 21 de junho,
de modo virtual, com a exibição de um vídeo no canal de
Youtube
da
Coordenação
do
Ensino
(CEPE)
https://youtu.be/5XybunIDUpl, dada a impossibilidade de
realização numa das escolas da rede EPE, como tem sido
habitual. O vídeo, que continuará disponível, conta até este
momento, com 1174 visualizações.
A Abertura do evento teve a participação, através de
mensagens gravadas, do Senhor Embaixador de Portugal na
Alemanha, Francisco Ribeiro de Menezes, do Presidente do
Conselho Diretivo do Camões I.P. Embaixador João Ribeiro de
Almeida e de S.Exa. a Secretária de Estado das Comunidades
Portuguesas, Berta Nunes.
A atividade, que faz parte do Plano Anual da CEPE desde 2016
e que conta com a colaboração da comunidade portuguesa
local e das comissões de pais e encarregados de educação, foi
este ano organizada por um grupo de 7 professores das 4
áreas consulares da Alemanha –Berlim, Düsseldorf, Estugarda
e Hamburgo. Participaram cerca de 60 alunos das mesmas
regiões.
O projeto nasceu da ideia de unir toda a comunidade escolar
dos cursos de língua e cultura portuguesas num evento de
confraternização que reunisse uma vertente desportiva e uma
vertente cultural, numa primeira fase na região norte da
Alemanha e, depois, perspetivando o alargamento a outros
Estados alemães. Em 2016, a atividade decorreu em Hannover,
em 2017 em Osnabrück, em 2018 em Bremen e em 2019 em
Hamburgo. Os objetivos das “Lusitaníadas” – incentivar à
frequência dos cursos EPE, ao empenho e ao estudo dos
discentes; promover a língua e a cultura portuguesas; divulgar
os cursos existentes – têm sido amplamente atingidos.
O programa da 5ª edição incluiu uma competição intercursos
de “Supertalentos” nas categorias canto, dança, leitura, teatro,
instrumento musical e habilidades desportivas. Todos os
participantes receberam um certificado e foram premiados os

Nacionalidade e Registo Civil

A página infra destina-se a prestar informações e
esclarecimentos aos utentes da rede consular portuguesa
sobre matérias de Nacionalidade (portuguesa) e Registo Civil,
no
âmbito
das
atribuições
da
DGACCP/MNE:
https://www.facebook.com/Nacionalidade-e-Registo-Civil103779504969334/
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Que pedidos de nacionalidade
podem ser processados num
posto consular?

Em especial, para quem se encontre a residir no estrangeiro e
não disponha de número de telefone nacional começado por 9,
o e-mail é a forma de contacto mais adequada para receção da
Senha da Segurança Social Direta. O registo ou atualização do
endereço de e-mail junto dos serviços da Segurança Social
deve ser realizada através do “formulário MG2 - Alteração de
dados”, disponível no Portal, acompanhado de cópia do cartão
de cidadão.
A nova versão do Guia Prático - Prova Escolar contém o
essencial da informação sobre todo o processo:
https://www.segsocial.pt/documents/10152/14912/4011_prova_escolar/23e4b
126-d649-47be-b474-fb500f5af62c

Os postos consulares portugueses podem receber e processar,
lavrando o respetivo assento de nascimento no registo civil
português, pedidos de nacionalidade de filhos de cidadãos
portugueses nascidos no estrangeiro, menores ou maiores de
idade.
Deverá agendar previamente através da plataforma do
agendamento online um atendimento num posto consular
português para efetuar o pedido de nacionalidade portuguesa.
Os
respetivos
contatos
estão
disponíveis
em:
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/rede-consular

Prova Escolar na Segurança
Social Direta para pensões
de sobrevivência - 2021/2022

T O M E N O T A:
Esteja atento aos alertas
sobre a Covid-19 divulgados pelas
entidades oficiais.

Acompanhe aqui todas as atualizações sobre as atualizações
sobre im impacto da pandemia nas viagens entre Portugal e
Alemanha:
https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/aembaixada/noticias/coronavirus-informacao-aos-cidadaosportugueses-residentes-em-viagem-ou-estada-temporaria-narepublica-federal-da-alemanha-28-02-2020
Antes de se deslocar durante o perido estival, conheça as
regras em vigor no país para onde se desloca, bem como nos
países onde passará em trânsito. Dependendo do local para
onde se pretende deslocar, as regras são diferentes. Não se
esqueça, portanto, que as regras podem ser alteradas a
qualquer momento pelo que se recomenda proceder a uma
consulta regular das mesmas.

A Prova Anual da Situação Escolar dos jovens a partir dos 18

anos, que se encontrem a estudar e a receber Pensão de
Sobrevivência, passa a ser feita apenas através da Segurança
Social Direta (SSD), ao longo do período de renovação de
matrículas. Assim, deixa de ser necessária a devolução de
ofício, com prova da matrícula no estabelecimento de ensino
frequentado.
Note-se que para a utilização do serviço de Prova Escolar o
interessado deve estar registado na Segurança Social Direta.
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