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A Universidade NOVA de Lisboa, ou NOVA, é uma instituição pública de ensino superior de reconhecido 
valor a nível nacional e internacional, constituída por cinco Faculdades, três Institutos e uma Escola 
e que tem como linhas de actuação fundamentais a oferta de um ensino de qualidade aos seus 
estudantes e actividades de I&D, desenvolvidas em 37 centros de investigação e 3 laboratórios 
associados, periodicamente avaliados por cientistas independentes, de acordo com padrões de 
excelência internacionais. 

Assim, torna-se importante realçar a estratégia de internacionalização que tem vindo a ser fomentada 
pela nossa Universidade, através de uma participação activa em diversos programas de intercâmbio 
de estudantes, docentes e funcionários, com universidades estrangeiras de todos os continentes. 

O Programa Erasmus é um dos instrumentos de mobilidade com maior visibilidade e que continua 
a ter grande sucesso, especialmente entre os estudantes. O facto de os nossos cursos cumprirem 
os critérios do Processo de Bolonha tem permitido assegurar com maior eficácia a plena integração 
de estudantes de todos os ciclos de estudos. A mobilidade de pessoal docente e não docente, embora 
menos expressiva, tem contribuído para melhorar o conhecimento mútuo entre instituições de ensino 
superior, imprimindo uma dinâmica de troca de conhecimento e boas práticas extremamente relevante 
para o desenvolvimento da internacionalização.

O ano académico de 2010/11 apresentou um apreciável crescimento do número de estudantes 
Erasmus enviados e recebidos, o que demonstra o nosso crescente empenho na melhoria dos 
mecanismos de circulação de informação, dos processos de acolhimento e dos próprios programas 
de estudo. 

Assim, em nome de toda a comunidade académica da Universidade NOVA de Lisboa, gostaria de 
dar as boas-vindas a todos os estudantes, fazendo votos de que a vossa estadia em Lisboa, e em 
particular na NOVA, seja proveitosa e enriquecedora a todos os níveis.

Maria Arménia Carrondo

Vice-Reitora

Coordenadora Institucional Erasmus

Welcome 
Universidade NOVA de Lisboa, or NOVA, is a higher education public institution of recognized value 
both at national and international levels; it has five Faculties, three Institutes and a School. NOVA’s 
fundamental guidelines are the quality of teaching offered to its students and R&D activities carried 
out in 39 different research centres and 3 associated laboratories, periodically evaluated by inde-
pendent researchers according to international standards of excellence. 

 It is therefore important to highlight the internationalisation strategy that has been carried out by 
our University, through an active participation in several mobility programmes for students, teachers 
and employees with universities from all over the world.

The Erasmus Programme is one of the mobility instruments with greater visibility, especially among 
students. The fact that our courses are organized according to the Bologna Process has enabled 
a better integration of students from all study cycles. Teacher and administrative staff mobilities, 
although less expressive, have contributed to the improvement of mutual knowledge among Higher 
Education Institutions, setting a dynamic of exchange of good practices extremely relevant to the 
development of internationalisation. 

The academic year of 2010/2011 presented a considerable increase in the number of outgoing and 
incoming students, which proves our ever-growing commitment to better the mechanisms of information 
exchange, welcoming processes and study programmes.

Thus, on behalf of the entire academic community of Universidade Nova de Lisboa, I would like to 
welcome all students and wish you a fulfilling stay in Lisbon, especially at NOVA. 

Maria Arménia Carrondo

Vice-Rector

Erasmus Institutional Coordinator
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História 

As Universidades em Portugal têm uma tradição bastante antiga. A primeira Universidade foi fundada 
em 1289 como resposta à crescente necessidade de educação, de livre transmissão de conhecimentos 
e debate de ideias, bem como de comunicação com outras Universidades Europeias. Esta tradição 
permanece até aos dias de hoje, acompanhando a evolução do País e tornando-se uma das instituições 
fundamentais da sociedade Portuguesa.

A Universidade NOVA de Lisboa foi fundada a 11 de Agosto de 1973 e é a mais recente das três 
universidades públicas de Lisboa. Criada num período de expansão e diversificação do ensino superior, 
adoptou, desde o início, um modelo organizativo interdisciplinar considerado novo no contexto 
universitário português. Neste âmbito, a NOVA foi também uma resposta a uma crescente necessidade 
do ensino superior em Portugal, de um modo geral, e da região de Lisboa, em particular.

As alterações ao modelo inicial entretanto introduzidas não afectaram o princípio orientador do 
estabelecimento da Universidade – inovar a formação académica para responder à necessidade 
de desenvolvimento social e económico do País. Durante os seus primeiros anos, a NOVA ofereceu 
essencialmente programas de licenciatura e especialização, mas desde 1977 tem vindo a desenvolver 
um projecto de expansão consistente. Foi pioneira ao introduzir cursos inexistentes em Portugal, 
como por exemplo as licenciaturas em Engenharia Informática e Ciências da Comunicação, o MBA 
e o curso de doutoramento em Direito.

A NOVA conta, actualmente, com cerca de 19 000 alunos, mais de 1400 docentes e 769 funcionários 
e é uma Universidade descentralizada, o que significa que as suas nove unidades orgânicas gozam 
de um elevado grau de autonomia científica, académica e administrativa. 

Omnis Civitas Contra Se Divisa Non Stabit («Toda a cidade dividida contra si mesma, não permane-
cerá») é o lema de uma Universidade que apela à unidade, para lá de toda a diversidade própria da 
instituição universitária, metaforicamente entendida como “Civitas”: cidade do saber; comunidade 
dos estudiosos; colectividade cuja função é aumentar e pôr ao serviço do país o capital social 
representado pela educação.

Universidade NOVA de Lisboa   
History

Universities in Portugal have an ancient tradition. The very first University was founded in 1289 as an 
answer to the growing need for education, free exchange and debate of ideas, as well as communication 
with other European Universities. This tradition remains to this day, following the country’s evolution 
and becoming one of the basic institutions of Portuguese society. 

Universidade NOVA de Lisboa was founded on the 11th August 1973 and is the most recent of Lisbon’s 
three public Universities. Created at a time of expansion and diversification of higher education, NOVA 
adopted from the very beginning an organizational interdisciplinary structure which was considered 
new in the context of Portuguese Universities. In this regard, NOVA was also a response to an    
ever-increasing demand for higher education in Portugal, in general, and in the Lisbon area in particular.

Since then, alterations to the initial structure have been introduced, without interfering with the original 
guideline of the establishment of the university – innovate higher education in order to address the 
need for social and economic development of the country. During its first years, NOVA offered mainly 
graduate and specialist programmes, but since 1977 it has been steadily expanding its academic 
programmes. It took the lead in the creation of new programmes never offered before in Portugal, 
such as Computer Engineering and Communication Sciences, Master of Business Administration and 
PhD programme in Law. 

Currently, NOVA has about 19 000 students, more than 1 400 academic staff members and 769 
employees and is a decentralised University, which means that its nine academic units enjoy a great 
deal of scientific, academic and administrative autonomy.  

Omnis Civitas Contra Se Divisa Non Stabit («All the city divided against itself will not remain») is the 
motto of a University that appeals to unity, beyond the common diversity of Academe, metaphorically 
understood as «Civitas»: city of knowledge, academic community, organisation whose main purpose 
is to increase the social capital represented by education, making it available to the country.
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A NOVA conta com nove unidades orgânicas que oferecem um leque diversificado de cursos em todas 
as áreas do conhecimento. As suas Faculdades, Institutos e Escola situam-se em três municípios: 
Lisboa, Oeiras e Almada.

NOVA in the City

Universidade NOVA de Lisboa has nine academic units which offer a great variety of degrees in all 
areas of knowledge. Its Faculties, Institutes and School are located in three towns: Lisbon, Oeiras and 
Almada.

NOVA
Rectorate

NOVASBE
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A Reitoria constitui o núcleo central de toda a Universidade. O seu edifício, localizado em Campolide e 
vencedor do Prémio Valmor de arquitectura em 2002, acolhe a direcção e os serviços administrativos 
e de Acção Social da instituição.

Rectorate

The Rectory is the centre of the whole University. The building is located in Campolide, won the Valmor 
architecture prize in 2002 and this is where the administrative and social services of the institution are 
to be found.  

Morada 
Campus de Campolide
P 1099–085 Lisboa
Portugal | www.unl.pt

Reitor
Prof. António Bensabat Rendas

Coordenadora Institucional Erasmus 
Prof. Maria Arménia Carrondo

Directora de Serviços Académicos 
Margarida Cepeda

Gabinete de Relações Internacionais
Tânia Sto. António (Head of IRO)
Arlete Meneses
Maria Emília Leite Pereira 
Rita Fael
Tel.: +351 213 845 207/8 
Fax: +351 213 715 621
E-mail: erasmus@unl.pt

Address 
Campus de Campolide
P 1099–085 Lisboa
Portugal | www.unl.pt

Rector 
Prof. António Bensabat Rendas

Erasmus Institutional Coordinator  
Prof. Maria Arménia Carrondo

Academic Services Director  
Margarida Cepeda

International Relations Office (IRO)  
Tânia Sto. António (Head of IRO)
Arlete Meneses
Maria Emília Leite Pereira 
Rita Fael
Tel.: +351 213 845 207/8 
Fax: +351 213 715 621
E-mail: erasmus@unl.pt
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Faculdades - Institutos

A Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) existe desde 1977, tem cerca de 7 500 alunos e dispõe 
de 7 licenciaturas e 10 mestrados integrados nas áreas de Ciências e Tecnologias, bem como 28 
mestrados, várias pós-graduações e especializações, e 33 programas de doutoramento. Está 
situada na margem sul do rio Tejo, no campus do Monte de Caparica, que fica a cerca de 5 km de 
Lisboa, numa zona de fácil acesso automóvel e bem servida por uma vasta rede de transportes 
públicos, que inclui metro de superfície, comboio, autocarro e barco.
O campus da Caparica inclui vários edifícios destinados a aulas teóricas e práticas, bem como aos 
vários departamentos e serviços. Existe ainda uma cantina, com preços muito acessíveis, e vários 
bares e cafetarias, uma associação de estudantes, um centro de informática e diversas salas de 
estudo, equipadas com computadores e acesso à internet; várias bibliotecas; um auditório para 
conferências, utilizado também como sala de cinema; uma livraria; vários centros de cópias; um 
banco (Caixa Geral de Depósitos); um posto médico; um minimercado e vários campos de jogos.

Address
Divisão Académica
Secção de Apoio ao Estudante
(Acolhimento e Mobilidade)
Edifício I
Campus de Caparica
P 2829-516 Caparica | www.fct.unl.pt 

Director 
Prof. Fernando José Santana

Morada 
Divisão Académica
Secção de Apoio ao Estudante
(Acolhimento e Mobilidade)
Edifício I
Campus de Caparica
P 2829-516 Caparica | www.fct.unl.pt

Director
Prof. Fernando José Santana

Erasmus Coordinator  
Prof. Jorge Lampreia 

Lodging and Mobility Office  
Isabel Sequeira Pinto and Bernardina Gonçalves 
(Coordination)
Ana Rute Dallot 
Gracinda Caetano
Tel.: +351 212 947 820 
Fax: +351 212 948 371
E-mail: div-a.ae.mobilidade@fct.unl.pt 

Coordenador Erasmus  
Prof. Jorge Lampreia 

Secção de Apoio ao Estudante – Acolhimento
e Mobilidade 
Isabel Sequeira Pinto and Bernardina Gonçalves 
(Coordenação)
Ana Rute Dallot 
Gracinda Caetano
Tel.: +351 212 947 820 
Fax: +351 212 948 371
E-mail: div-a.ae.mobilidade@fct.unl.pt 

Faculties - Institutes

The Faculty of Sciences and Technology (FCT) was created in 1977, it has approximately 7500 students 
and offers 7 undergraduate programmes and 10 integrated master degrees, as well as 28 master 
courses, several postgraduate and specialist courses, and 33 doctoral programmes. The Faculty is 
situated in the southern bank of the Tagus River, in campus of Monte de Caparica, located about 5 km 
of Lisbon, in an area with easy access by car and well served by a vast public transport network, which 
includes tram, bus, train and river ferries.
The campus of Caparica includes several buildings dedicated to theoretical and practical classes,        
as well as to several departments and services. This space includes a canteen serving inexpensive 
meals, several bars and cafeterias; the students’ association; the computing centre and several study 
rooms equipped with computers and internet access; several libraries; an auditorium for conferences, 
also used as cinema; a bookstore; various copy shops; a bank branch (Caixa Geral de Depósitos); 
a first-aid centre; a mini-market and several playfields.
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A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) fica situada no centro de Lisboa e é uma unidade 
interdisciplinar orientada para o ensino, para a investigação e para a prestação de serviços 
à comunidade, afirmando-se, simultaneamente, como uma fonte de criação cultural nos contextos 
europeu e mundial.
Conta actualmente com mais de 5 000 alunos, disponibilizando um diversificado número de cursos 
de licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutoramento nas áreas das Ciências Sociais e Humanas.
Foram ainda criados, ao longo dos anos, vários centros de investigação, que proporcionam consistência 
e solidez à investigação dos docentes, mas que também permitem a integração harmoniosa de jovens 
investigadores.
É a existência destes centros que confere à Faculdade um perfil de instituição onde a investigação 
científica desempenha, naturalmente, um papel central.
A FCSH, mercê da dimensão internacional de uma boa parte dos seus estudantes, proporciona um 
atractivo ambiente de estudo e de convivência.
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The Faculty of Social Sciences and Humanities (FCSH) is located in the centre of Lisbon and is a mul-
tidisciplinary unit focused on teaching, research and services to the community, as well as working 
in the area of culture creation within a European and world-wide context.
At the moment it has more than 5 000 students and offers a diversified number of undergraduate, 
postgraduate and master courses, as well as PhDs in fields within the Social Sciences and Humanities.
Over the years, different research centres have been set up to promote teacher research as well as to 
include the work of young researchers.
The existence of these centres emphasizes the central role of academic research in the institution.
Due to the international dimension of a good part of its students, FCSH provides an attractive study 
environment and conviviality.

Morada 
Avenida de Berna, 26 C
P 1069-061 Lisboa | www.fcsh.unl.pt

Director 
Prof. João Sàágua

Address 
Avenida de Berna, 26 C
P 1069-061 Lisboa | www.fcsh.unl.pt

Director 
Prof. João Sàágua

Coordenador Erasmus  
Prof. Francisco Caramelo

Gabinete de Recrutamento e Intercâmbio de Alunos
Teresa Alonso (Coordinator)
Berta Sousa  
Tel.: +351 217 908 332 
Fax: +351 217 908 303
E-mail: erasmus@fcsh.unl.pt
               erasmus1@fcsh.unl.pt

Erasmus Coordinator  
Prof. Francisco Caramelo

Erasmus Office  
Teresa Alonso (Coordinator)
Berta Sousa  
Tel.: +351 217 908 332 
Fax: +351 217 908 303
E-mail: erasmus@fcsh.unl.pt
               erasmus1@fcsh.unl.pt
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A NOVA School of Business and Economics (NOVASBE) nasceu em 1978, pela mão do Professor 
Alfredo de Sousa. Foi a primeira instituição portuguesa acreditada com o EQUIS, o seu MBA foi        
o primeiro a receber a acreditação pela Association of MBAs (AMBA) e o novo MBA Católica/Nova 
foi também acreditado em 2008 pela mesma associação. Em 2008 a Faculdade de Economia foi            
escolhida como o membro representante do Community of European Management Schools (CEMS) 
em Portugal. As escolas CEMS oferecem em conjunto um Programa de Mestrado em Gestão 
Internacional (Master´s in International Management – MIM), que actualmente está classificado em 
segundo lugar no ranking do Financial Times dos programas de mestrado pré-experiência. Em 
2010, a Faculdade obteve com sucesso a “Triple Crown of Accreditations”.
O seu centro de investigação - INOVA - é igualmente o único classificado como “Excelente” em todas 
as avaliações realizadas pelo painel internacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia na área da 
Economia e Gestão. Este cariz internacional reflecte-se no recrutamento do corpo docente no mercado 
internacional, na celebração de acordos de intercâmbio com escolas internacionais e na adopção da 
língua inglesa para a maior parte das disciplinas das licenciaturas e a totalidade dos programas de MBA 
e doutoramento.

NOVA School of Business and Economics (NOVASBE) was established in 1978 by Professor Alfredo de 
Sousa. The School was the first in Portugal to obtain the international EQUIS accreditation, its MBA 
programme was also the first to be accredited by the Association of MBAs (AMBA) and the new Joint 
MBA Católica/NOVA was also accredited in 2008 by the same association. In 2008, the School was 
chosen to be the Community of European Management Schools (CEMS) member in Portugal. CEMS 
schools offer a joint master degree in International Management (Masters in International Mana-
gement - MIM), that is currently in second place in the Financial Times ranking of pre-experience 
Masters Programs. In 2010, the School successfully obtained the “Triple Crown of Accreditations”.
The School’s research centre – INOVA – is systematically classified as “Excellent” in all center 
evaluations carried out by the international panel from the Foundation for Science and Technology 
in the areas of Economics and Management. This international characteristic reflects itself in the         
selection of professors from the international market, as well as in the celebration of agreements 
with international schools and in the adoption of the English language in teaching most undergraduate 
subjects, Masters, MBA and PhD programmes.

Morada
Campus de Campolide
P 1099-032 Lisboa | www.novasbe.unl.pt

Director 
Prof. José Ferreira Machado

Address 
Campus de Campolide
P 1099-032 Lisboa | www.novasbe.unl.pt

Director 
Prof. José Ferreira Machado

Coordenador Erasmus  
Prof. Luciano Amaral

Gabinete Erasmus  
Susy Rodrigues (Coordenadora)
Fernanda Vicente 
Tel.: +351 213 801 689
Fax: +351 213 874 229
E-mail: erasmus@novasbe.pt 

Erasmus Coordinator  
Prof. Luciano Amaral

Erasmus Office  
Susy Rodrigues (Coordinator)
Fernanda Vicente 
Tel.: +351 213 801 689
Fax: +351 213 874 229
E-mail: erasmus@novasbe.pt 
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A Faculdade de Ciências Médicas (FCM) localiza-se em Lisboa, tem actualmente mais de 2800 alunos 
e disponibiliza o curso de Medicina e formação pós-graduada, na área das ciências médicas. O seu 
modelo é diferente das outras faculdades de medicina portuguesas: possui uma Sede independente, 
onde se situam grande parte das unidades de ensino e de investigação responsáveis pelo 1º Ciclo 
do Mestrado Integrado, as estruturas de apoio ao ensino pós-graduado e à investigação, a direcção 
da Faculdade, a biblioteca/centro de documentação, a cantina e as repartições administrativas. 
O ensino clínico decorre em várias Instituições de Saúde, com as quais a FCM estabeleceu 
protocolos, oferecendo aos alunos uma formação diversificada e contacto com elevado número de 
doentes. Este modelo tem facultado aos alunos da FCM uma formação científica adequada e uma 
preparação clínica diversificada e satisfatória.

Morada
Campo Mártires da Pátria, 130
P 1169-056 Lisboa | www.fcm.unl.pt 

Director
Prof. José Miguel Caldas de Almeida

Address 
Campo Mártires da Pátria, 130
P 1169-056 Lisboa | www.fcm.unl.pt 

Director 
Prof. José Miguel Caldas de Almeida

The Faculty of Medical Sciences (FCM) is located in Lisbon and has more than 2800 students. It offers 
the Medicine undergraduate course and postgraduate courses in Medical Sciences. Its model differs 
from other Portuguese faculties of medicine: it has an independent headquarter, where most of the 
teaching and research units of the 1st cycle of the integrated master course are situated, as well as 
backup support structures to postgraduate teaching and research, the faculty’s administration, the 
library, canteen and administrative offices.
The clinical practice takes place in several health institutions, with which FCM has established 
protocols, offering students a diversified training and contact with a great number of patients. This 
model has provided FCM’s students with adequate scientific education and diversified and satisfactory 
clinical preparation.

Coordenador Erasmus  
Prof. Teresa Gamboa

Gabinete Erasmus
Michael Bright 
Paula Paraíso
Tel.: +351 218 883 071
Fax: +351 218 883 067
E-mail: socrates@fcm.unl.pt

Erasmus Coordinator  
Prof. Teresa Gamboa

Erasmus Office  
Michael Bright 
Paula Paraíso
Tel.: +351 218 883 071
Fax: +351 218 883 067
E-mail: socrates@fcm.unl.pt
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A Faculdade de Direito (FD) é a mais recente Faculdade da Universidade NOVA de Lisboa e é frequentada 
por cerca de 700 alunos. Foi criada para constituir um pólo inovador no desenvolvimento da ciência 
jurídica e no ensino do Direito em Portugal, mediante o progresso da investigação, a leccionação de 
novas disciplinas, o uso de novos métodos pedagógicos, e com o objectivo de dar resposta a novas 
exigências da formação profissional. 
No ano lectivo 2007/2008, a Faculdade de Direito procedeu à reestruturação da sua oferta curricular 
em conformidade com o Acordo de Bolonha, dando assim início a dois Ciclos de Estudo. O 1.º Ciclo, 
Licenciatura, com a duração de quatro anos (240 ECTS). O 2.º Ciclo, conducente ao grau de Mestre 
em Direito, organizado em três semestres, o último dos quais dedicado à elaboração de uma dissertação, 
relatório de estágio ou trabalho de projecto (102 ECTS). 
A Faculdade de Direito considera também importante a abertura à sociedade dos novos ramos do Direito 
e das demais Ciências Sociais, atribuindo especial atenção à evolução contemporânea da vida pública 
e dos seus novos problemas.
Além das funções clássicas de investigação e ensino, a Faculdade de Direito da NOVA está atenta 
à necessidade de desenvolver actividades de debate, divulgação e colaboração com outros sectores 
da sociedade.

The Faculty of Law (FD) is NOVA’s most recent Faculty and the choice of over 700 students. It was 
established in order to create an innovative centre to develop juridical science and the teaching of 
Law in Portugal, based on progress in research, the teaching of new programmes, the use of new 
pedagogic methods, and with the objective of providing a response to the new demands of professional 
training.
In the Academic Year 2007/2008, our Law School proceeded with the reorganization of its curricula, 
according to the Bologna Process, which resulted in two Study Cycles. The 1st Cycle, graduation, is 
structured in four years (240 ECTS). The 2nd Cycle, equivalent to a MA, is organized in three semesters, 
being the third one dedicated to the preparation of a thesis, a training report or work project (102 ECTS). 
The Faculty of Law also considers important that new directions in Law are opened up to society 
and to the other Social Sciences, giving special importance to contemporary change in public life 
and its new problems.
Apart from teaching and research, the Faculty of Law also pays close attention to the need for 
launching debates, spreading information and collaborating with other areas of society.

Morada 
Campus de Campolide
P 1099-032 Lisboa | www.fd.unl.pt

Director 
Prof. Teresa Pizarro Beleza

Address 
Campus de Campolide
P 1099-032 Lisboa | www.fd.unl.pt

Director 
Prof. Teresa Pizarro Beleza

Coordenador Erasmus  
Prof. José João Abrantes

Gabinete Erasmus  
Isabel Falcão
Tel.: +351 213 847 437 
Fax: +351 213 847 476
E-mail: ifalcao@fd.unl.pt 

Erasmus Coordinator  
Prof. José João Abrantes

Erasmus Office  
Isabel Falcão
Tel.: +351 213 847 437 
Fax: +351 213 847 476
E-mail: ifalcao@fd.unl.pt 
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O Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), apesar de ter sido criado em 1902, só em 1980 
começou a fazer parte da Universidade NOVA de Lisboa. Com uma orientação exclusivamente centrada 
em programas de pós-graduação, mestrado e doutoramento, e investigação nas áreas da Saúde 
Pública e Medicina Tropical, tem anualmente cerca de 180 estudantes.
O Instituto de Higiene e Medicina Tropical é um espelho dos valores, dos conceitos, da história 
política e social do país e, em certa medida, reflecte a evolução do saber e da ciência nos últimos 
100 anos. A sua complexa e diversificada actividade abrange a área da saúde pública da medicina 
tropical, não só em Portugal, mas especialmente nos países africanos de língua portuguesa.
O IHMT prossegue uma política de cooperação com diferentes Instituições nacionais e com Instituições 
e Organizações Internacionais, nomeadamente, o Secretariado Executivo da CPLP, as Escolas de 
Medicina Tropical Europeias, as Instituições de Saúde e de Ensino dos PALOP, a Organização Mundial 
de Saúde, a União Europeia e o Banco Mundial entre outros.

Morada
Rua da Junqueira, 100
P 1349-008 Lisboa | www.ihmt.unl.pt

Director 
Prof. Paulo Ferrinho

Address 
Rua da Junqueira, 100
P 1349-008 Lisboa | www.ihmt.unl.pt

Director 
Prof. Paulo Ferrinho

The Institute of Hygiene and Tropical Medicine (IHMT), created in 1902, only became part of the 
NOVA in 1980. Exclusively focused on Postgraduate, Masters and PhD programmes and research 
on the areas of Public Health and Tropical Medicine, it has around 180 students per year.
The Institute of Hygiene and Tropical Medicine reflects the values, concepts, political and social history 
of the country and, in a certain way, it reflects the development of knowledge and science over the last 
100 years. Its complex and diverse work covers the areas of public health and tropical medicine, not 
only in Portugal, but also and especially, in the Portuguese speaking African countries.
IHMT has a policy of establishing cooperation protocols with other higher education institutions 
and organizations, both national and international, namely the Executive Secretariat of CPLP, European 
Tropical Medicine Schools, Health and Education Institutions from the Portuguese-speaking countries, 
world Health Organization, European Union, World Bank, among others.

Coordenador Erasmus 
Prof. Miguel Viveiros
Tel.: +351 213 652 600 
Fax: +351 213 632 105
E-mail: secensino@ihmt.unl.pt

Erasmus Coordinator  
Prof. Miguel Viveiros
Tel.: +351 213 652 600 
Fax: +351 213 632 105
E-mail: secensino@ihmt.unl.pt
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O Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação (ISEGI) foi criado pela NOVA e pelo Instituto 
Nacional de Estatística no final de 1989. A imagem de qualidade que o Instituto Superior de Estatística 
e Gestão de Informação construiu desde a sua criação, e na qual continua a investir de uma forma 
consistente, deve-se à clara relação existente entre as matérias leccionadas nos seus cursos (licen-
ciaturas, pós-graduações, mestrados e doutoramentos) e as necessidades do mercado de trabalho.
Os cursos oferecidos pelo ISEGI cobrem vários domínios de competência como Gestão de Informação, 
Estatística e Gestão de Informação, Marketing Research e CRM, Sistemas de Informação Geográfica, 
Estatística e Econometria e Sistemas e Tecnologias de Informação. Tendo consciência das exigências 
das novas profissões, o Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação prepara os seus 
estudantes – actualmente 600 – para os desafios do século.

Morada 
Campus de Campolide
P 1070-124 Lisboa | www.isegi.unl.pt

Director
Prof. Pedro Simões Coelho

Address 
Campus de Campolide
P 1070-124 Lisboa | www.isegi.unl.pt

Director 
Prof. Pedro Simões Coelho

The Institute of Statistics and Information Management (ISEGI) was created by both the NOVA and 
the National Institute of Statistics in late 1989. The Institute has built an image of quality which 
we have been working hard to maintain. We owe this to a close relationship between the subjects 
taught (first degrees, Masters and PhD programmes) and the needs of the job market.
The Institute offers degrees which cover areas such as Marketing Research and CRM, Geographic 
Information Systems, Statistics and Econometrics and Information Systems and Technologies.
Aware of the demands of the job market today, the Institute of Statistics and Information Management 
prepares its students – 600 at the moment - to meet the challenges of the century.

Coordenador Erasmus  
Prof. Miguel Neto

Gabinete Erasmus 
Gisela Garcia (Coordenadora)
Olívia Fernandes
Tel.: +351 213 871 574
Fax: +351 213 872 140
E-mail: erasmus@isegi.unl.pt

Erasmus Coordinator  
Prof. Miguel Neto

Erasmus Office  
Gisela Garcia (Coordinator)
Olívia Fernandes
Tel.: +351 213 871 574
Fax: +351 213 872 140
E-mail: erasmus@isegi.unl.pt
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O Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) fica localizado em Oeiras e iniciou as suas 
actividades em Setembro de 1989. Os professores do Instituto dedicam-se à investigação e estudos 
aplicados nas áreas da Química, Bioquímica, Biofísica, Microbiologia, Biologia Molecular e Engenharia. 
A equipa permanente de investigadores deste Instituto ronda os 20. Estes investigadores coordenam 
grupos de investigação autónomos e/ou laboratórios, além de supervisionarem a componente da 
formação.
O Instituto está vocacionado para a formação avançada e investigação, sendo que a maioria dos 
investigadores provém de outras instituições ou são financiados por bolsas.

The Institute of Chemical and Biological Technology (ITQB) is located in Oeiras and started its activities 
in September 1989. The work of the professors at the Institute is concerned with research and applied 
studies in the areas of Chemistry, Biochemistry, Biophysics, Microbiology, Molecular Biology and 
Engineering. The permanent research staff of the Institute is about 20. These senior researchers 
coordinate autonomous research groups and/or laboratories, and supervise the training component.
The Institute is focused on advanced training and research and the majority of researchers come 
from other institutions or is financed by scholarships.

Morada 
Avenida da República
Campus da Estação Agronómica Nacional
P 2780-157 Oeiras | www.itqb.unl.pt 

Director 
Prof. Luís Paulo N. Rebelo

Address 
Avenida da República
Campus da Estação Agronómica Nacional
P 2780-157 Oeiras | www.itqb.unl.pt 

Director 
Prof. Luís Paulo N. Rebelo

Coordenadora Erasmus  
Ana Maria Portocarrero
Tel: +351 214 469 316 
Fax: +351 214 469 314
E-mail: itqb.academics@itqb.unl.pt

Erasmus Coordinator  
Ana Maria Portocarrero
Tel: +351 214 469 316 
Fax: +351 214 469 314
E-mail: itqb.academics@itqb.unl.pt
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A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) foi transferida do Ministério da Saúde para o Ministério 
da Educação em 1989 e integrada na NOVA para dar início a uma nova fase.
A Escola Nacional de Saúde Pública, como instituto científico de ensino, investigação e prestação     
de serviços, beneficia de uma situação privilegiada ao inserir-se, formalmente e pelas suas 
características, no sistema educativo universitário e, informalmente, no sistema de saúde. Esta 
situação permite-lhe uma enorme sensibilização para os fenómenos reais da sociedade no sector 
da saúde, com a consequente adaptação da sua actividade formativa, bem como dos seus estudos e 
projectos, à solução das situações concretas da comunidade, com recurso a metodologias de rigor.

The National School of Public Health (ENSP) was transferred from the auspices of the Ministry of Health 
to those of the Ministry of Education in 1989 and was integrated into the NOVA to start a new phase.
As a scientific institution carrying out teaching, research and services to the community, the National 
School of Public Health benefits from officially being part of the University educational system and 
unofficially part of the health service. This fact allows it to have a great sense of awareness regarding 
the real problems of societal phenomena in the area of health, therefore making any necessary 
adaptations to its training activities to genuine concrete problems within the community, using 
suitably rigorous methodology.

Coordenador Erasmus  
Prof. Luís Graça
Tel.: +351 217 512 100
Fax: +351 217 582 754
E-mail: luis.graca@ensp.unl.pt

Erasmus Coordinator  
Prof. Luís Graça
Tel.: +351 217 512 100
Fax: +351 217 582 754
E-mail: luis.graca@ensp.unl.pt

Morada 
Avenida Padre Cruz
P 1600-560 Lisboa | www.ensp.unl.pt

Director 
Prof. João Pereira

Address 
Avenida Padre Cruz
P 1600-560 Lisboa | www.ensp.unl.pt

Director 
Prof. João Pereira
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História de Portugal

O território português é constituído por uma parte continental e pelos arquipélagos dos Açores 
e da Madeira, situados no Oceano Atlântico. Numa área total de 92 152km2 vivem, actualmente, 
cerca de 10 milhões de habitantes. Situado no extremo sudoeste da Europa, Portugal é banhado 
pelo Oceano Atlântico a oeste e a sul, o que resulta numa vasta costa de 845 km de comprimento, 
e limitado a este e a norte pela fronteira com Espanha. 

O facto de termos uma extensa costa tem contribuído para nos mantermos em comunicação com 
o mundo exterior, nunca descurando o desenvolvimento de uma tradição enraizada na interacção 
cultural. Ao longo dos séculos, aqui chegaram e se instalaram os mais diversos povos e, cada 
um à sua maneira, deixou traços específicos no território e influenciou o carácter da população.
Portugal é um dos mais antigos países da Europa. No século XII, tornou-se independente dos 
outros Reinos Ibéricos – consequência do empenho de D. Afonso Henriques, o nosso primeiro 
Rei – e um século mais tarde, com a conquista do Algarve, ficaram praticamente definidas as 
fronteiras que permanecem até aos nossos dias.

No início do século XV começámos a levar a nossa tradição marítima mais longe e, no começo do 
século seguinte, já ocupávamos um papel de primazia na rota marítima para a Índia. Entretanto, 
navegámos para África e descobrimos o Brasil. Não é, portanto, surpresa que a Língua Portu-
guesa – proveniente do Latim – seja a terceira língua europeia mais falada no mundo, e a língua 
materna de mais de 200 milhões de pessoas. 

A seguir ao apogeu de Portugal como potência, o país perdeu algum do seu estatuto e reconhecimento 
internacional, sendo a independência do Brasil em 1822 um marco importante. Uma revolução em 
1910 iria depor o regime constitucional monárquico. Depois de uma breve experiência de 
parlamentarismo foi implantado um regime autoritário, em 1926. Em 1974, ocorreu o colapso 
desse regime, procedendo-se a grandes reformas democráticas. No ano seguinte, as colónias 
africanas tornaram-se independentes. Actualmente, Portugal é membro fundador de várias 
organizações internacionais (OCDE, OTAN, ONU, entre outras) e pertence à União Europeia des-
de 1986.

Portugal and the City of Lisbon
History of Portugal

The Portuguese territory is composed by a continental part and by the archipelagos of Azores and 
Madeira, both located in the Atlantic Ocean. About 10 million inhabitants presently live in a total 
area of 92 152 km2. Located in the extreme southwest of Europe, Portugal is limited by the Atlantic 
Ocean by west and south, resulting in an extensive coastline of 845 km, and bordered by the Spanish 
frontier by east and north.

Our extensive coastline has contributed to an attitude of open communication with the out-side 
world, maintaining at the same time a rooted tradition of cultural interaction. Over the centuries, 
people from many different origins have come here and stayed and each, in their own way, left their 
particular imprints on the territory and influenced the character of the population.

Portugal is one of the oldest countries in Europe. In the twelfth century, it became independent 
from the other Iberian Kingdoms – a consequence of the endless efforts made by D. Afonso Henriques, 
our first King – and a century later, with the conquest of the Algarve, the country’s borders were 
defined and remain intact to this day.

In the early fifteenth century we took our maritime tradition even further and, by the beginning of 
the following century we were already taking full advantage of the sea route to India. Meanwhile, we 
sailed to Africa and discovered the land of Brazil. Not surprisingly, the Portuguese language - Latin 
in origin - is the third most widely spoken European language in the world, and the mother tongue 
of about 200 million people.

After Portugal’s peak as a great potency, the country lost some of its statute and international 
recognition, and Brazil’s independence as a colony in 1822 constituted an important landmark. In 
1910 a revolution would depose the constitutional monarch regime. After a brief experience under 
a Republican parliamentary regime, a military coup d’état established an authoritarian regime in 
1926. In 1974, there was the end of that regime, giving way to major democratic regimes. The year 
after, the African colonies became independent states. Nowadays, Portugal is founding member of 
many international organizations (OECD, NATO, UN and others) and is also a member of the European 
Union since 1986.
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Segundo a lenda, Lisboa foi fundada por Ulisses durante uma das suas viagens, mas a Ciência 
provou que a cidade já era povoada no Neolítico e, até hoje, as marcas de um dos primeiros visitantes 
da região – os dinossauros – ainda se mantêm.

Lisboa, construída sobre sete colinas, é a capital de Portugal e fica localizada na margem norte 
do estuário do rio Tejo, que desagua no Oceano Atlântico. É a cidade mais a oeste de toda a Europa 
Continental e fica, mais ou menos, no centro do país, à distância de 300 km do Algarve, no sul,     
e a 400 km da fronteira norte com Espanha e tem, aproximadamente, 600 000 habitantes. No entanto, se 
incluirmos as várias cidades-satélite à sua volta, a população da Grande Lisboa aumenta para, 
aproximadamente, 2.6 milhões de pessoas. É o centro cultural, administrativo, comercial e industrial 
do país.

As memórias de Lisboa enquanto capital do reino e um dos mais famosos e cosmopolitas centros 
da Europa do século XVI estão gravadas em pedra na Torre de Belém e no Mosteiro dos Jerónimos, 
monumentos classificados como Património Mundial.

A leste, a cidade mostra-se mais renovada, o que se expressa na arquitectura do local que acolheu     
a EXPO ’98, a última grande exposição mundial do século XX, e que agora é conhecido como Parque 
das Nações. 

As ruas estreitas e inclinadas, características das zonas históricas de Lisboa, contrapõem-se 
com as amplas e planas avenidas das zonas mais recentes. Tanto no centro como nos arredores   
de Lisboa é possível encontrar variadas paisagens: praia, planície, montanha e áreas de interesse 
histórico. É possível apreciar mais de 20 séculos de história e um vasto património que Lisboa 
tem partilhado com os seus habitantes desde 1147, data em que D. Afonso Henriques conquistou 
a cidade aos Mouros.

Atracções Turísticas

Lisboa é uma cidade que tem para oferecer aos seus visitantes uma grande variedade de atracções 
turísticas, quer de cariz histórico, quer moderno. Aqui, os vestígios do passado convivem com 
as marcas da vida contemporânea citadina. Monumentos como o Mosteiro dos Jerónimos ou               
o Castelo de São Jorge são visitas quase obrigatórias, assim como um passeio por Alfama, Bairro 
Alto, Baixa, Chiado ou Parque das Nações. 
Associação de Turismo de Lisboa – http://www.visitlisboa.com
Guia Turístico de Lisboa – http://www.strawberryworld-lisbon.com

Também os museus, teatros, cinemas, espectáculos de dança e exposições são uma presença 
constante na vida dos lisboetas. Para aceder a estas programações e outras sugestões culturais, 
consulte http://www.agendalx.pt

The City of Lisbon

A legend tells us Lisbon was founded by Ulysses during one of his famous journeys, but science 
proved that as far back as Neolithic times it was already populated, and to this day the footprints of 
one of the region’s first visitors – the dinosaurs – still remain.

Lisbon, a city built over seven hills, is the capital city of Portugal and lies on the north bank of the 
Tagus estuary, where it broadens to enter the Atlantic Ocean. It is the westernmost city in Mainland 
Europe and lies more or less in the centre of the country: approximately 300 km from the Algarve in 
the south, and 400 km from the northern border with Spain. About approximately 600 000 people live 
in Lisbon. However, if we include the various satellite towns, the population of Greater Lisbon rises to 
approximately 2.6 million people. It’s the cultural, administrative, commercial and industrial centre 
of the country.

The memories of Lisbon as capital city of the realm and one of the most famous and cosmopolitan 
centres of 16 th century Europe are etched in stone in Torre de Belém and Mosteiro dos Jerónimos, 
monuments that have been classified as world heritage sites.

To the east, the city has a new look, clearly expressed in the modern architecture of the place that 
housed EXPO ’98, the last world exhibition of the twentieth century, now known as Parque das Nações.

In the older section of the city the streets are narrow and crooked, but the newer section (the lower 
part of the city had to be almost completely rebuilt after the 1755 Lisbon earthquake) has straight, 
broad, tree-lined avenues, handsome squares and extensive public gardens.
Either in or near Lisbon you will find whatever you are looking for: beaches, countryside, mountains 
and areas of historical interest. You will be able to appreciate more than 20 centuries of history and      
a vast heritage that Lisbon has shared with its inhabitants since 1147, the date when D. Afonso Henriques 
conquered the city from the Moors.

Tourist Attractions

Lisbon is a city with plenty of tourist attractions to offer its visitors, either of historic or modern value. 
Traces of the past coexist with hallmarks of contemporary city life. Monuments like Mosteiro dos 
Jerónimos ou St. George’s Castle are mandatory visits, as well as a stroll through Alfama, Bairro Alto, 
Baixa, Chiado or Parque das Nações.
Lisbon’s Tourism Association – http://www.visitlisboa.com
Lisbon Tourist Guide – http://www.strawberryworld-lisbon.com

Museums, theatres, cinemas, dance shows and exhibitions are also a constant in the lives of Lisbon’s 
inhabitants. To access these programmes and other cultural suggestions, go to http://www.agendalx.pt.
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Transportes
Como chegar a Lisboa

De Avião
Lisboa fica a poucas horas de distância da América do Norte (cerca de 6 a 8 horas) e 2 a 3 horas da 
maior parte das cidades europeias. O aeroporto internacional de Lisboa fica a 7 km do centro da 
cidade. 
Aeroporto de Lisboa: http://www.ana.pt
E-mail: contactar@ana.pt

A partir do Aeroporto de Lisboa, existem vários meios de transporte para o centro da cidade, 
nomeadamente autocarro, táxi ou aerobus. Para detalhes mais pormenorizados, por favor consulte 
o site: http://www.lisbon-airport.com/transportation.html

De Comboio
Os estudantes que chegarem a Lisboa de comboio poderão descer nas estações de Santa Apolónia 
ou do Oriente. Daí poderão optar por apanhar um dos autocarros mesmo à porta da estação ou 
então um táxi, não esquecendo de informar o taxista do destino e pedir uma estimativa da tarifa.
Comboios de Portugal: http://www.cp.pt
E-mail: webmaster@cp.pt

Dentro de Lisboa 

Há uma vasta rede de transportes que os estudantes podem utilizar para se movimentarem dentro 
de Lisboa ou nos subúrbios, como por exemplo o autocarro, o metro, o eléctrico ou o comboio. 
Os bilhetes de autocarro e eléctrico podem ser comprados dentro das viaturas ou em qualquer posto 
de vendas. Os bilhetes do metro devem ser comprados nas estações do metro. Existem passes para 
viagens de autocarro/eléctrico/metro válidos por 30 dias, bem como cartões de turismo combinados, 
que incluem entrada em museus e viagens ilimitadas nos eléctricos, autocarro, elevadores e metro 
da cidade (1, 2 e 3 dias).

A CARRIS, empresa pública de transportes (autocarro e eléctricos), cobre a área de toda a grande 
Lisboa. Habitualmente, os autocarros e eléctricos circulam entre as 6h00 e as 23h00. 
http://www.carris.pt

O metro pertence a uma outra empresa – Metropolitano de Lisboa – e funciona entre as 6h00 e a 1h00. 
Este é, definitivamente, o meio de transporte mais rápido para circular na cidade. 
http://www.metrolisboa.pt

Arrival in Portugal
Transports
How to get to Lisbon

By Air 
Lisbon is just a few hours away from North America (about 6 to 8 hours) and 2 to 3 hours from most 
European cities. Lisbon’s international airport is only 7 km away from the city centre. 
Lisbon Airport : http://www.ana.pt
Email : contactar@ana.pt

From the Lisbon Airport, there are several means of transports to the city centre, namely bus, taxi or 
aerobus. For more details, please go to: http://www.lisbon-airport.com/transportation.html

By Train
Students who arrive by train will get off at Santa Apolónia Station or Gare do Oriente. From there you 
can take one of the buses right outside the station, or take a taxi. Before entering the taxi you should 
tell the driver where you want to go and ask him/her to give you an idea of the price you will pay.
Comboios de Portugal: http//www.cp.pt
Email: webmaster@cp.pt

 Inside Lisbon

There is a wide variety of means of transports that students can use to move inside Lisbon or the 
suburbs as, for instance, bus, subway, electric trams or train.
Bus and tram tickets can be purchased from the drivers, or at any ticket vendor. Subway tickets must 
be purchased at the subway stations. There are passes for bus/tram/subway trips valid for 30 days, 
as well as combined tourist cards that include museums and unlimited travel on the city’s tramway, 
bus, elevator and subway transportation (1, 2 or 3 days). 

The public bus and tram company is called CARRIS and covers the area of Great Lisbon. Generally, 
buses and trams run from 6 a.m. to 11 p.m. 
http://www.carris.pt

The subway is operated by a public company – Metropolitano de Lisboa – and runs from 6 a.m to 
1 a.m. This one is definitely the fastest way to travel around in Lisbon. 
http://www.metrolisboa.pt
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When arriving in Portugal, EU nationals only need to show their identity card. Foreign students outside 
the EU must bring their passport and for citizens of some countries an entrance VISA is also required. 
For more information, contact the nearest Portuguese Embassy.

Try to arrive during daytime on a weekday as it will be easier to contact people in case you need help.

Whatever your nationality is, you are advised to carry a photocopy of your identification card or passport 
whenever you are outdoors in a public area, given that every Portuguese citizen must prove his/her 
identity when asked to by the police.

Preparativos da Viagem

Ao chegar a Portugal, os cidadãos europeus devem apenas apresentar o seu bilhete de identidade. 
Porém, os estudantes estrangeiros de fora da Europa devem fazer-se acompanhar pelo seu 
passaporte. Aos cidadãos de alguns países pode ainda ser-lhes solicitado um visto de entrada. Assim, 
antes de viajar, os estudantes devem informar-se devidamente numa Embaixada Portuguesa. 

Os estudantes devem tentar chegar a Portugal durante o dia e de preferência durante a semana, pois 
será mais fácil contactar alguém caso haja necessidade de ajuda.

Independentemente da nacionalidade, os estudantes devem fazer-se acompanhar de uma fotocópia 
do bilhete de identidade ou passaporte sempre que estejam na rua, pois os cidadãos portugueses 
devem poder provar a sua identidade em caso de solicitação policial. 
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Alojamento

A NOVA tem três Residências de Estudantes: duas estão situadas em Lisboa – Residência Alfredo de Sousa 
e Residência do Lumiar, e outra na Costa de Caparica – Residência Fraústo da Silva. Estas residências 
destinam-se preferencialmente a bolseiros portugueses e estudantes estrangeiros ao abrigo de 
programas de mobilidade. Para informações mais detalhadas sobre os tipos de alojamento dispo-
níveis e preçários, por favor consulte http://sas.unl.pt/alojamento/alojamento

Uma vez que o número de vagas nas residências é limitado, há sempre a possibilidade de recurso 
ao arrendamento (de casa ou quarto), ou mesmo, em casos de períodos mais curtos, a uma das 
Pousadas de Juventude de Lisboa. Para mais informações, por favor consulte www.pousadasju-
ventude.pt

Alimentação

Os Serviços de Acção Social da NOVA têm três cantinas e duas cafetarias à disposição de estudantes, 
professores e funcionários. Refeições completas para estudantes de licenciatura e mestrado custam 
2,35€. As cantinas oferecem igualmente refeições macrobióticas.

É importante salientar que o acesso às cantinas é feito através da apresentação do cartão de estudante 
actualizado. 
http://sas.unl.pt/alimentacao/alimentacao

Services for Students
Accommodation

NOVA has three Student Residences: two of them are located in Lisbon – Alfredo de Sousa and Lumiar - 
and the other in Costa de Caparica – Fraústo da Silva. These residences are preferably destined to 
Portuguese scholarship students and foreign students under mobility programmes. For more detailed 
information about available types of accommodation and prices, please go to http://sas.unl.pt/aloja-
mento/accommodation-services?set_language=en.

Since the number of available vacancies is insufficient, you can always resort to private rentals (of an 
apartment or room) or even, for short periods of time, to one of Lisbon’s Youth Hostels. For further 
information, please go to www.pousadasjuventude.pt.

Food Services

NOVA’s Social Services have three canteens and two cafeterias at the disposal of students, teachers 
and administrative staff. Complete meals for undergraduate and graduate students cost 2,35€ and the 
canteens also offer macrobiotic options. It’s important to point out that access to canteens requires an 
updated student card.
http://sas.unl.pt/alimentacao/food-services
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Todos os cidadãos portugueses que sejam estudantes da Universidade NOVA de Lisboa têm direito 
a beneficiar do Sistema Nacional de Saúde. Os estudantes oriundos de países da União Europeia 
(UE), do Espaço Económico Europeu (EEE) e Suíça estão abrangidos pelo Cartão Europeu de Seguro 
de Doença, que lhes permite beneficiar do sistema português como qualquer cidadão nacional. 
Para tal, devem contactar o seu Centro de Segurança Social e solicitar a emissão desse cartão, 
antes de virem para Portugal. Os estudantes de fora da UE, EEE ou Suíça devem certificar-se, antes 
da sua partida, de que têm um seguro de saúde.
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/saude+em+viagem/cartaoeu-
ropeudesegurodoenca.htm

Todos os estudantes beneficiam de um seguro escolar na Universidade NOVA de Lisboa que cobre 
os acidentes ocorridos dentro das instalações da Universidade, fora das instalações (excursões, 
visitas de estudo, aulas ao ar livre, etc.) e no percurso normal e directo de ida e regresso entre              
a residência e o estabelecimento de ensino. Este seguro é garantido no acto de inscrição no Gabinete 
Erasmus da Faculdade de acolhimento, requerendo o pagamento de 3-16€. É importante mencionar 
que, em caso de acidente, o estudante deverá contactar imediatamente aquele Gabinete, de forma 
a proceder-se à participação do ocorrido à seguradora.

Os Serviços de Urgência dos Hospitais devem ser utilizados apenas em situações graves (trau-
matismos sérios, intoxicações, queimaduras, problemas respiratórios, etc.). Nas restantes situações, 
os alunos Erasmus podem usufruir de serviços médicos a preços bastante razoáveis, através dos 
nossos Serviços Sociais. Os Serviços de Acção Social da NOVA disponibilizam consultas de clínica 
geral (Campolide e Caparica), psiquiatria (Campolide), psicologia (Campolide) e nutrição (Campolide e 
Caparica), sujeitas a marcação prévia e com um custo de 4-5€.

Horário das consultas e informações em http://sas.unl.pt/servicos-de-saude/servicos-de-saude

Health Care 

All Portuguese citizens who study at NOVA have the right to benefit from the National Health System.       
European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Swiss students are also included in the 
same system, through the European Health Insurance Card. In order to obtain this card before coming 
to Portugal, foreign students should contact their local Social Service Centre. Students from countries 
outside the EU, EEA and Switzerland must make sure they have a health insurance before departure.
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/saude+em+viagem/cartaoeuro-
peudesegurodoenca.htm

Universidade NOVA de Lisboa provides school insurance for all students, which covers accidents 
occurred in and outside the University’s facilities (outdoor classes, excursions, etc.) and in the normal 
and direct route between school and the student residence. This insurance is guaranteed at the 
admission process, in the Erasmus office of the host Faculty, and requires the payment of 3-16€. Notice 
that, in case of accident, the student should immediately contact the Erasmus office, in order to 
activate the insurance.

Hospital’s Emergency Services should only be used in severe situations (serious traumas, intoxications, 
burning injuries, breathing difficulties, and so on). For all other situations, Erasmus students are 
entitled to medical care through our Social Services, that provide general medicine and nutrition         
consultations (Campolide and Caparica), as well as psychiatry and psychology consultations (Campolide), 
subject to previous scheduling, with a cost of 4-5€.

For schedules and more information, please go to http://sas.unl.pt/servicos-de-saude/servicos-de-saude
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As várias Unidades Orgânicas da NOVA e respectivas Associações de Estudantes desenvolvem inúmeras 
actividades em diversas áreas, desenvolvidas pelos próprios alunos ou em cooperação com 
professores.

Destas, podemos salientar as de carácter musical, onde se destacam o Coro e as Tunas da Universidade, 
constituídas por alunos das diversas Faculdades e que levam a música popular, caracteristicamente 
académica, a todo o país e até ao exterior.

Os Serviços de Acção Social da NOVA também desenvolvem e apoiam actividades como concursos 
de fotografia ou cursos de culinária, que atraem o interesse de muitos estudantes.
 
Para mais informações:

Federação Académica da Universidade NOVA de Lisboa
http://www.unl.pt/estudante/associacoes-de-estudantes

Coro da Universidade NOVA de Lisboa
http://www.unl.pt/coro

Associação de Estudantes Faculdade de Ciências e Tecnologia
http://ae.fct.unl.pt

Associação de Estudantes Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
http://aefcsh.jimdo.com

Associação de Estudantes NOVASBE
http://oldwww.fe.unl.pt/index.php?page=55

Associação de Estudantes Faculdade de Ciências Médicas
http://ae.fcm.unl.pt/main

Associação de Estudantes Faculdade de Direito
http://www.aefdunl.pt

Serviços de Acção Social
http://sas.unl.pt

Desporto

O Campus da Caparica tem ao dispor dos estudantes um campo polidesportivo, dois campos de 
ténis, um campo de voleibol de praia e balneários de apoio. Tem ainda um circuito de Manutenção 
com 1 074 metros de extensão e 16 estações. Os estudantes têm ainda as instalações desportivas 
disponibilizadas a toda a população universitária, situadas no Estádio Universitário de Lisboa. 

Mais informações sobre horários e preçários em http://sas.unl.pt/desporto/desporto

Cultural Activities

NOVA, its Faculties and their Students’ Unions have created numerous activities in wide ranging areas. 
The students themselves carry out the activities, sometimes in cooperation with professors. The most 
important are the musical ones such as the Tunas and NOVA’S Choir. The Tunas provide a musical 
forum that is characteristic of both Portugal and its student traditions, while the choir brings together 
students from several Faculties.

NOVA’s Social Services also develop and support activities such as photography contests or culinary 
courses, which appeal to lots of students. 

For more information:

Academic Federation of Universidade NOVA de Lisboa
http://www.unl.pt/estudante/associacoes-de-estudantes

NOVAS`s Choir
http://www.unl.pt/coro

Student Union of the Faculdade de Ciências e Tecnologia
http://ae.fct.unl.pt

Student Union of the Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
http://aefcsh.jimdo.com

Student Union of the NOVASBE
http://oldwww.fe.unl.pt/index.php?page=55

Student Union of the Faculdade de Ciências Médicas 
http://ae.fcm.unl.pt/main

Student Union of the Faculdade de Direito 
http://www.aefdunl.pt

Social Services
http://sas.unl.pt

Sports

Our Campus da Caparica has an all-sports pitch, two tennis courts, a beach-volleyball court and 
changing-rooms at the students’ disposal. It also has a gym circuit with 1074 meters long and 16 
stations. Students can also use the facilities located at University Stadium of Lisbon.

More information about schedules and prices in http://sas.unl.pt/desporto/sport?set_language=en
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Academic Calendar

Generally, the period of classes at NOVA starts in September and ends in June. The exam periods occur 
during the months of January and June/July. 

National Holidays

1.st January (New Year’s Day)
5.th October (Proclamation of the Portuguese 
Republic, 1910)

25.th April (April Revolution, 1974; Liberty Day) 1.st November (All Soul’s Day)

1.st May (Labour Day)
1.st December (Restoration of Independence, 
1640)

10.th June (Portugal Day)
8.th December (Our Lady of Immaculate 
Conception)

15.th August (Our Lady of Assumption) 25.th December (Christmas)

The holidays honouring patron Saints differ from town to town. In Lisbon, Sto. António is honoured 
on the 13th June.

Academic System

In Portuguese academic system students are evaluated through written and oral exams and 
presentations. The result achieved in a subject, whether through continuous assessment or exams, 
is expressed on a scale from 0 to 20. A pass requires at least 10; however, students who fail may 
repeat examinations.

At NOVA courses are generally taught in Portuguese, except for NOVASBE`s 2nd and 3rd cycles and 
ITQB’s 3rd cycle, which are taught in English.

NOVA uses ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), which promotes student 
and teacher mobility through common procedures which guarantee the recognition of academic 
titles and study programmes carried out in other countries, cities or higher education institutions.

Course of Portuguese Language and Culture for Foreigners

NOVA organizes a Course of Portuguese Language and Culture for foreign students. For information 
about schedules and application procedures, please go to http://www.unl.pt or send an email to 
erasmus@unl.pt.

Informação Académica
Calendário Académico

De um modo geral, o período de aulas na NOVA começa no mês de Setembro e termina em Junho. As 
épocas de exames decorrem durante os meses de Janeiro e Junho/Julho.

Feriados Nacionais Fixos

1 de Janeiro (Dia de Ano Novo)
5 de Outubro (Implantação da República
Portuguesa, 1910)

25 de Abril (Revolução de Abril, 1974;
Dia da Liberdade)

1 de Novembro (Dia de Todos os Santos)

1 de Maio (Dia do Trabalhador)
1 de Dezembro (Restauração
da Independência, 1640)

10 de Junho (Dia de Portugal) 8 de Dezembro (Dia de Imaculada Conceição)

15 de Agosto (Assunção de Nossa Senhora) 25 de Dezembro (Natal)

Os feriados em honra dos Santos padroeiros diferem de cidade para cidade. Em Lisboa, o dia de 
Sto. António festeja-se a 13 de Junho.

Sistema Académico

De acordo com o sistema académico português, os alunos são avaliados através de apresentações 
de trabalhos e de exames escritos e orais. O resultado obtido, quer através da avaliação contínua, 
quer da avaliação por exames, é expresso numa escala de 0 a 20. Para aprovação há que ter no 
mínimo 10 valores, porém, os estudantes que reprovam têm uma segunda oportunidade para repetir 
os exames.

Na NOVA a generalidade dos cursos são ministrados em Português, à excepção dos 2os e 3os ciclos da 
NOVASBE e do 3º ciclo do ITQB que são ministrados em Inglês.

A NOVA utiliza o sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), 
que promove a mobilidade de estudantes e docentes através de procedimentos comuns que garantem 
o reconhecimento dos títulos académicos e dos estudos efectuados noutros países, cidades ou 
instituições de ensino superior.

Curso de Língua e Cultura Portuguesas para Estrangeiros

A NOVA organiza Cursos de Língua e Cultura Portuguesas destinados aos estudantes estrangeiros. 
Para obter informações sobre horários e inscrições é favor consultar http://www.unl.pt ou enviar 
e-mail para erasmus@unl.pt.
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Bibliotecas

Além das várias bibliotecas da Universidade NOVA de Lisboa (cada Faculdade / Instituto / Escola 
tem uma), a cidade de Lisboa oferece uma grande variedade de bibliotecas onde se podem encontrar 
livros ou outro tipo de material pedagógico em variadas línguas. Aqui ficam algumas sugestões, 
onde poderão encontrar o silêncio e quietude que precisam:

•  Biblioteca Nacional de Portugal
http://www.bnportugal.pt

•  Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian
http://www.biblarte.gulbenkian.pt

•  Biblioteca do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa
http://www.iiclisbona.esteri.it/IIC_Lisbona/Menu/La_Biblioteca

•  Biblioteca Municipal de Lisboa
http://blx.cm-lisboa.pt/gca/index.php?id=404

•  Biblioteca do Instituto Cervantes
http://lisboa.cervantes.es/pt/biblioteca_espanol/biblioteca_espanhol.htm

•  Biblioteca do Instituto Britânico 
http://www.britishcouncil.org/pt/portugal-servicos-biblioteca-servico-de-informacao.htm

•  Biblioteca Digital do Instituto Camões 
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html

Clima

Lisboa tem um clima agradável devido à proximidade do mar, registando uma temperatura média 
anual de 17º. Ainda que as temperaturas desçam no Outono e no Inverno, existem frequentemente 
dias ensolarados com temperaturas amenas. 

Useful Information
Libraries

Apart from the various libraries of the Universidade NOVA de Lisboa (one in each Faculty / Institute 
/ School) there is a wide variety of libraries in Lisbon that give you the chance of finding books or 
other pedagogical material in several different languages. If you are looking for a peaceful and 
quiet library where to study, you have many options:

•  Biblioteca Nacional de Portugal
http://www.bnportugal.pt

•  Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian
http://www.biblarte.gulbenkian.pt

•  Biblioteca do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa
http://www.iiclisbona.esteri.it/IIC_Lisbona/Menu/La_Biblioteca

•  Biblioteca Municipal de Lisboa
http://blx.cm-lisboa.pt/gca/index.php?id=404

•  Biblioteca do Instituto Cervantes
http://lisboa.cervantes.es/pt/biblioteca_espanol/biblioteca_espanhol.htm

•  Biblioteca do Instituto Britânico 
http://www.britishcouncil.org/pt/portugal-servicos-biblioteca-servico-de-informacao.htm

•  Biblioteca Digital do Instituto Camões 
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html

Weather 

Lisbon has a pleasant climate throughout the year, due to the proximity to the sea and the average 
annual temperature is 17º. Although temperatures may fall somewhat during autumn and winter, 
sunshine is almost always present. 
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Para a preparação da estadia dos estudantes na NOVA, apresentamos um orçamento indicativo 
médio mensal, bem como preços de alguns artigos de consumo diário para que os estudantes 
tenham uma noção do custo de vida em Portugal.

Orçamento Indicativo 
Médio Mensal Custo de Vida

Alojamento 200 / 250€ Entrada
no cinema 6€ Bilhete

de metro 1,05€

Alimentação 150 / 200€ 1 Café 0,65€ Bilhete
da Carris 1,75€

Transportes 50€ 1 Coca-Cola (33cl) 1€ 1 Cerveja
(discoteca) 3€

Lazer 75 / 100€ Jornal diário 1,30€
1 Cerveja

(supermercado 
50cl)

0,80€

Universidade 
(livros, etc.) 50€ Entrada numa

discoteca 12 -15€ 1 lt Gasolina 1,75€

Total 525 / 650€ Valor médio
de refeição completa 15€ Fotocópia (página 

A4) 0,10€ 

Embaixadas 

As Embaixadas constituem importantes pontos de contacto dos estudantes estrangeiros com os 
seus países de origem. Em Lisboa estão sediadas muitas destas organizações, cujos contactos e 
horários de atendimento podem ser consultados no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros: 
http://www.mne.gov.pt/mne/pt/ministerio/missoes

Monthly Average Budget

In order to facilitate the preparation of NOVA’s students, we hereby present a monthly average budget, 
as well as prices for some daily consumption items, so that students have a notion of Portugal cost 
of living. 

Monthly Average Budget Cost of Living

Accommodation 200 / 250€ Cinema admission 6€ Subway ticket 1,05€

Meals 150 / 200€ 1 Coffee 0,65€ Carris bus ticket 1,75€

Transports 50€ 1 Coke (33cl) 1€ 1 Beer
(nightclub) 3€

Lazer 75 / 100€ Daily newspaper 1,30€
1 Beer

(supermarket 
50cl)

0,80€

University 
(books, etc.) 50€ Nightclub 

admission 12 -15€ 1 lt Gasoline 1,75€

Total 525 / 650€ Medium cost of 
complete meal 15€ Photocopy

(A4 size) 0,10€ 

Embassies

Embassies are important contact points for foreign students. Many of these organizations are based 
in Lisbon, and their contacts and office hours can be consulted at the Ministry for Foreign Affairs’ 
website: http://www.mne.gov.pt/mne/pt/ministerio/missoes
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Antes da chegada

  Solicitar um visto de entrada com antecedência (apenas para os estudantes de países externos 
à UE, ao EEE e à Suíça);

 Encontrar alojamento;
  Enviar ficha de candidatura e contrato de estudos devidamente preenchidos, assinados, datados 

e carimbados, acompanhados pelo boletim de registo académico – antes da mobilidade. Para 
mais informações sobre as disciplinas oferecidas visite o Guia Informativo em http://www.unl.pt; 

  Enviar e-mail ao Gabinete de Relações Internacionais da Faculdade/Instituto da NOVA onde vai 
estudar com informação pessoal detalhada, data prevista de chegada e duração da estadia;

  Escrever os contactos do Gabinete de Relações Internacionais da Faculdade/Instituto da NOVA 
onde vai estudar e conserve-os num local acessível;

 Trazer bilhete de identidade e/ou passaporte (actualizado e válido);
    Trazer algum dinheiro para os primeiros dias;
  Obter o Cartão Europeu de Seguro de Doença e/ou seguro privado de saúde.

Os primeiros dias em Lisboa

  Contactar o Gabinete de Relações Internacionais da Faculdade/Instituto da NOVA onde vai estudar;
  Assinar o contrato de aluguer do alojamento;
 Abrir uma conta num Banco;
 Comprar cartão de telemóvel;
 Matricular-se na Faculdade/Instituto da NOVA onde vai estudar;
 Obter o cartão de estudante da NOVA;
  Confirmar as disciplinas oferecidas, proceder a alterações ao contrato de estudos (se necessário) 

e inscrever-se nas pretendidas.

Antes da partida/regresso

  Informar o Gabinete de Relações Internacionais da Faculdade/Instituto da NOVA, onde estudou, 
da data de partida;

 Devolver todos os livros emprestados da biblioteca;
 Assegurar-se que todas as contas estão pagas;
 Fechar a conta no Banco;
  Solicitar assinatura da declaração de estadia no Gabinete de Relações Internacionais da Facul-

dade/Instituto da NOVA onde estudou;
 Limpar apartamento/quarto;
 Assegurar-se que não deixa nenhuns bens pessoais no apartamento/quarto.

Checklist

Before arrival

  Apply for a residence permit beforehand (only for students from countries outside the EU, the EEA 
and Switzerland);

 Find accommodation;
  Send the application form and learning agreement duly filled in, signed, dated and stamped, as 

well as the transcript of records – before the mobility. For more information about the courses 
offered please visit the Courses Guide at www.unl.pt; 

  Send an e-mail to the International Relations Office of the Faculty/Institute of NOVA where you are 
going to study with your detailed personal data, date of arrival and duration of your stay;

  Write down the contacts of the International Relations Office of the Faculty/Institute of NOVA 
where you are going to study and keep them in an accessible place;

 Bring updated and valid identity card and/or passport;
 Bring some money for the first days;
 Apply for the European Health Insurance Card and/or a private medical insurance;

First days in Lisbon

  Contact the International Relations Office of the Faculty/Institute of NOVA where you are going to study;
  Sign your lease;
 Open a bank account;
 Buy mobile phone card;
 Register at the Faculty/Institute of NOVA where you are going to study;
 Obtain NOVA’s student card;
  Check out the courses offered, change the learning agreement if necessary and enrol in the 

courses you would like to take.

Before leaving

  Inform the International Relations Office of the Faculty/Institute of NOVA where you studied about 
your departure date;

 Return all the library books you have borrowed;
 Make sure all your bills are paid;
 Close your bank account;
  Require the signature of the certificate of attendance at the International Relations Office of the 

Faculty/Institute of NOVA you studied in;
 Clean up your apartment/room;
 Make sure you do not leave any personal belongings in the apartment/room.
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t Algumas Palavras e Frases Úteis | Some Useful Words and Phrases

Português English

Ano académico Academic Year

Estás a divertir-te? Are you enjoying yourself?

Pode falar mais devagar? Can you speak more slowly?

Obrigatório Compulsory

Grau Degree

Formulário Form

Boa tarde! Good afternoon!

Bom dia! Good morning!

Boa noite, até amanhã. Good night, see you tomorrow.

Olá! Hello!

Como estás? How are you?

Quanto custa? How much does it cost? / What’s the price?

Não sei. I don’t know.

Não falo Português. I don’t speak Portuguese.

Não compreendo. I don’t understand.

Contrato de Estudos Learning Agreement

Biblioteca Library

Edifício principal Main building

O meu nome é … My name is …

Gabinete Office

Por favor. Please.

Até logo. See you later.

Desculpe. Sorry.

2º Semestre Spring semester

Obrigado. Thank you.

Cobrar emolumentos To charge a fee

Inscrever-se To enrol

Estudar To study

Hoje Today

Amanhã Tomorrow

Boletim de Registo Académico Transcript of records

Propina Tuition fee

Que horas são? What time is it?

Porquê? Why?

1º Semestre Winter semester

Ontem Yesterday




