ESTUDANTES INTERNACIONAIS
ESTUDANTE MOBILIDADE IN
GUIA DE ACOLHIMENTO

O QUE FAZER ANTES DE
VIAJAR? CHECK LIST
Antes de viajares, conﬁrma a seguinte Checklist:
>Documento de identiﬁcação e/ou Passaporte (atenção à validade do
documento);
>Carta de aceitação que te foi enviada pela Universidade de Évora, para
frequentares um curso ou realizares um período de mobilidade;
>Visto de estudos, caso não sejas cidadão da União Europeia, mesmo que
seja apenas por um período de 3 meses;
>Cartão Europeu de Seguro de Doença (para cidadãos da União
Europeia, ou Apólice de Seguro de Saúde;
>“Registo Viajante” – Deves informar-te junto das autoridades competentes
do teu país como fazer o registo do viajante.
>Dinheiro para a viagem e para alguns dias;
>Alojamento pré-reservado para os primeiros dias em Portugal;

O QUE FAZER ANTES DE
VIAJAR? ASSISTÊNCIA NA SAÚDE
Se possuíres nacionalidade de um país da União Europeia deves providenciar o
Cartão Europeu de Seguro de Doença no teu país de origem, antes de viajares
para Portugal e apresentá-lo no ato de matricula e inscrição na Universidade de
Évora .
O Cartão Europeu de Seguro de Doença dá acesso ao sistema de saúde
público português.

Serviço Nacional de Saúde
www.sns.gov.pt

Mais informações:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=pt

O QUE FAZER ANTES DE
VIAJAR? ASSISTÊNCIA NA SAÚDE
Se possuíres nacionalidade de um país fora da União Europeia deves contratar
um seguro de saúde e apresentar cópia da apólice no ato de matricula e inscrição
na Universidade de Évora.
Os cidadãos não-europeus, oriundos de um país com quem o Estado Português
tenha celebrado uma convenção internacional no âmbito da saúde e da segurança
social, devem trazer os documentos que lhes permitam aceder ao sistema de saúde
público português (por exemplo, o Formulário PB4, no caso do Brasil).

Mais informações:
https://www.dgs.pt/internacional1/acordos/lista-de-acordos.aspx

COMO POSSO CHEGAR A ÉVORA?

Évora encontra-se a uma distância de 150 kms de Lisboa, sendo a duração da
viagem de aproximadamente 1h30m e pode ser realizada através dos seguintes
meios de transporte:
AUTOCARRO
A partir de Lisboa existem carreiras regulares, para Évora, através da Rede
Nacional de Expressos (http://www.rede-expressos.pt ou 266 769 410). Poderás
adquirir o bilhete online ou na estação.
COMBOIO
Existe serviço Regular a partir de Lisboa, assegurado pela CP–Comboios de
Portugal (http://www.cp.pt/passageiros/pt ou 808 208 208). Poderás adquirir o
bilhete online ou na estação.
AUTOMÓVEL
A partir de Lisboa há a opção através das autoestradas A2 e A6 (com
pagamento de portagens. Se não quiseres utilizar a autoestrada a viagem poderá
durar cerca de 2h15m através das estradas nacionais.

QUANDO CHEGAR A
ÉVORA?CHECKLIST

> Dirigir-te aos Serviços Académicos e procurares o Gabinete de Apoio ao
Estudante (GAE) se fores Estudante Internacional ou o Gabinete de Apoio à
mobilidade (GAM) se fores Estudante de Mobilidade mediante agendamento ;
> Procurar Alojamento;
> Solicitar Autorização de Residência;
> Solicitar o Cartão de Utente do Serviço Nacional de Saúde;
> Obter o Número de Identiﬁcação Fiscal Português (NIF);
> Abrir Conta Bancária;
> Contactar o Diretor de Curso.

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
SERVIÇOS ACADÉMICOS
Os Serviços Académicos (SAC) situam-se no Edifício Santo Agostinho, Rua
Duques de Cadaval.
Os SAC dispõe de atendimento presencial (ver como fazer agendamento),
telefónico (266 760 220), e Balcão Atendimento On-Line, SAC Online, disponível
em:
https://atendimento.sac.uevora.pt
Nos Serviços Académicos o atendimento presencial e telefónico é efetuado
diariamente por Gestores Académicos qualiﬁcados que acom-panham todo o
percurso académico do estudante.
Assim que chegares a Évora, faz o agendamento, para apresentares o teu
documento de identificação e pré-requisitso no caso de um curso que os
exija.
Horário dos SAC:
> Segundas, Quartas e Sextas das 9h30 às 16h00 >
Terças e Quintas das 09h30 às 13h00
Se precisares resolver um problema académico, estamos cá para te
ajudar!

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
SERVIÇOS ACADÉMICOS
Nos SAC podes encontrar o gabinete onde te deves dirigir para iniciar o teu percurso
na Universidade de Évora:
Se fores um Estudante Internacional, contacta o Gabinete de Apoio ao
Estudante (GAE) através do email gae@uevora.pt ou do telefone +351 266 760 220
ou https://atendimento.sac.uevora.pt e agenda a tua visita através do teu perﬁl
SIIUE.
Se fores um Estudante de Mobilidade durante um período até 12 meses, no âmbito
do Programa Erasmus+, outro programa de mobilidade ou de Protocolo, contacta o
Gabinete de Apoio à Mobilidade (GAM) através do telefone +351 266 760 220 ou
https://atendimento.sac.uevora.pt e agenda a tua visita através do teu perﬁl SIIUE.

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
GABINETE DE APOIO AO ESTUDANTE - GAE
Se fores Estudante Internacional o GAE acolhe-te, disponibiliza-te informação e
trabalha no teu processo de integração:
> Acompanha-te ao Gestor Académico do teu curso, para procedimentos
académicos necessários, tais como: matricula, inscrições, obtenção de
comprovativo de matricula, etc.
> Encaminha-te aos Serviços de Ação Social (SASUE) para informações e
apoio a nível de alojamento em Residência Universitária, em caso de
disponibilidade de vaga, e/ou alimentação, caso tal se aplique.
> Informa-te sobre os diversos edifícios da Universidade de Évora e em
qual(is) terás aulas.
> Presta-te informações relevantes para o dia-a-dia na cidade (localização
de supermercados, centro comercial, cafés,…)

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
GABINETE DE APOIO AO ESTUDANTE - GAE
O GAE ainda ajuda na monitorização e gestão do percurso académico de cada
estudante, também com apoio na vertente pessoal, psicológica, psicopedagógica e
social.
Em articulação com a Associação Académica e com outras associa-ções/núcleos
asseguramos a melhor receção ao Estudante Internacional e o começo de uma nova
etapa da tua vida!
Se tiveres algum problema não académico, nós ajudamos-te!

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
GABINETE DE APOIO À MOBILIDADE - GAM
O GAM presta apoio diário aos Estudantes de Mobilidade, no âmbito do
Programa Erasmus+, outro programa de mobilidade ou de Protocolo, que
realizam um período de mobilidade na Universidade de Évora até 12 meses.
O GAM:
> Disponibiliza apoio em todo o processo desde o início com a realização da
candidatura até ao ﬁnal do período de mobilidade.
> Assina o certiﬁcado de chegada com a tua data de chegada.
Nota: Tens até 30 dias, após a data de chegada à Universidade de Évora, para
fazeres alterações ao teu Plano de Estudos/Plano de Estágio.

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
ALOJAMENTO
Poderás optar pelo alojamento em residências universitárias e para isso deverás
dirigir-te aos Serviços de Ação Social, ou por um alojamento privado. Como o
número de vagas nas residências universitárias é limitado, haverá uma elevada
probabilidade de ser necessário recorreres a alojamento privado.
O alojamento privado pode ser com recurso ao arrendamento de um quarto, numa
casa de família, ou um apartamento/casa mobilada que poderás compartilhar com
outros colegas. O preço varia de acordo com o número de quartos, localização e
outras condições de arrendamento.
A procura deste tipo de alojamento dependerá exclusivamente de ti, mas a
Associação Académica da Universidade de Évora possui uma lista de
alojamentos disponíveis a que poderás sempre recorrer em:
> Plataforma de alojamento da AAUÉ (http://alojamento.aaue.pt/)

QUANDO CHEGAR A
ÉVORA?ALOJAMENTO
Em alternativa, podes também pesquisar online:
BQUARTO [www.bquarto.pt]
Olx.pt [https://www.olx.pt/]
CustoJusto [https://www.custojusto.pt/]
Imovirtual [https://www.imovirtual.com/]
Os alunos que vêm em mobilidade para a Universidade de Évora têm o apoio da
ESN – Erasmus Student Network que é constituída por estudantes e que ajudam
na procura de um quarto ou casa para o período de mobilidade.
A Universidade de Évora também tem protocolo com:
> uma empresa que ajuda na procura de alojamento, a INLIFE PORTUGAL
(evora@inlifeportugal.com),
> o Hotel - Moov Évora - https://hotelmoov.com/en/hotels/evora-en/moov-hotelevora/
> o Hostel - Heaven Inn Suites & Terrace - https://www.heaveninnhostels.com/EN/
home.

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Para regularizares a tua estadia em Portugal, terás de efetuar os seguintes
procedimentos: No prazo máximo de 90 dias, deverás solicitar autorização de
residência junto do SEF, caso contrário ﬁcarás em situação irregular no país e terás
de pagar multa.
O pedido de concessão de autorização de residência é formulado mediante
agendamento online, assim que fores viajar ou no momento da tua chegada a
Portugal, nos Serviços Online do SEF em www.sef.pt no E-Balcão.
No momento do contacto com o SEF, é importante verificar informação sobre os
documentos a apresentar no dia agendado.
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
Delegação de Évora
Av. Lino de Carvalho, 7 e 7ª I 7005-467 Évora
266 788 190 e 808 202 653 da rede fixa ou 808
962 690 da rede móvel del.evora@sef.pt

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?

CARTÃO DE UTENTE DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
O Cartão do Utente do Serviço Nacional de Saúde é um documento que os
cidadãos estrangeiros residentes em Portugal devem apresentar num centro de
saúde ou hospital para obterem cuidados de saúde, marcação de exames médicos
e obter receitas médicas e comprar medicamentos.
Para solicitares o Cartão dirige-te ao Centro de Saúde
Unidade de Saúde Familiar SOL | Gabinete do Utente | Rua Ferragial do
Poço Novo 22, Évora | 266 760 013
Este cartão é gratuito e dá acesso ao Serviço Português de Saúde Pública.

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?

CARTÃO DE UTENTE DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
Para o obteres o cartão dirige-te ao Centro de Saúde e apresenta:
> Passaporte ou título de residente
> Caso não fales português é aconselhável fazeres-te acompanhar por
alguém que faça a tradução;
> Não devem deslocar-se à Unidade de Saúde mais de duas pessoas ao
mesmo tempo, para evitar contágios e congestionamento dos serviços;
Horário de atendimento: 9h00
- 18h00 (2ª, 3ª e 5ª feira),
10h00 – 14h00 (4ª e 6ª feira);
sábados, domingos e feriados – encerrados.
Em caso de necessidade se não puderes aguardar pelo horário de
funcionamento deves dirigir-te às Urgências do Hospital Espírito Santo.

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL PORTUGUÊS
O NIF, ou número de contribuinte, serve para identificação ﬁscal de uma
entidade ou de um cidadão perante as autoridades tributárias, com ele
poderás abrir a tua conta bancária, adquirir e pagar bens ou serviços
(internet, telefone, etc).
O pedido de disponibilização de NIF é efetuado online ou presencialmente. A
Universidade de Évora pode auxiliar-te caso optes pelo pedido online, ficando
como tua representante legal pelo período de 183 dias. Caso pretendas
efetuar este pedido peresencialmente, deves dirigir-te ao Serviço de
Finanças, acompanhado por alguém que fique como teu representante legal,
e proceder ao pedido do NIF
Contacta o GAE por email (gae@uevora.pt) para obteres ajuda!

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL PORTUGUÊS
Optando pelo pedido online, quando contactares o GAE, envia os seguintes
documentos:
a) passaporte do estudante;
b) comprovativo da residência de origem do estudante, tendo que atestar
oﬁcialmente a residência no país de origem;
c) procuração passada à Universidade de Évora, na qual devem constar os
dados do estudante e autorização para que a Universidade de Évora seja sua
representante legal para obtenção do NIF e tratamento de todos os seus assuntos
ﬁscais.
Será disponibilizada uma minuta de procuração, tendo esta que ser autenticada num
Notário ou Advogado, sob o custo de aproximadamente 25 €, imputados ao
estudante.

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
ABRIR CONTA BANCÁRIA
Com um cartão bancário podes efetuar grande parte das operações do
quotidiano, numa Caixa Multibanco, nas lojas (pagamentos de água,
eletricidade, gás, telemóvel, compras do dia-a-dia, etc.)
As operações podem ser feitas em qualquer Caixa Multibanco,
independentemente do banco em que tenhas conta, sem que sejam
cobradas quaisquer taxas de utilização.
Para que possas abrir uma conta bancária, apresenta os seguintes
documentos num banco à tua escolha :
> Passaporte
> NIF (número de identiﬁcação ﬁscal)
> Comprovativo de Alojamento*
> Comprovativo de Matrícula

* Caso estejas alojado numa residência universitária dirige-te aos SASUE

QUANDO CHEGAR A ÉVORA?
DIRETOR DE CURSO
Depois de contactares o GAE/GAM deverás contactar o Diretor do teu curso para
que este te conheça e te possa orientar acerca das UC que podes frequentar.

Se fores aluno de Mobilidade, caso pretendas frequentar outras UC, deves
começar por consultar o Diretor de curso e, depois, requerer no GAM a alteração do
Learning Agreement, no prazo máximo de 30 dias após chegares à UÉ.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
COMO TE PODES DESLOCAR EM ÉVORA
TRANSPORTES URBANOS
Podes deslocar-te em transporte urbano, assegurado pelo TREVO: http://
www.trevo.com.pt/pt/default.html.
Projeto UBIKE
Este projeto prevê a utilização gratuita e temporária de bicicletas, por parte da
comunidade académica da Universidade de Évora.
A adesão é feita através do preenchimento de ﬁcha de inscrição, disponível no teu
perﬁl de aluno, no SIIUE, em: www.ubike.uevora.pt.
A PÉ
Poderás optar pela forma mais natural, económica e saudável de te deslocares.
Este meio permite que ﬁques a conhecer melhor a cidade de Évora.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
SEGURO ESCOLAR
São abrangidos pelo Seguro Escolar, todos os estudantes matriculados e inscritos
na Universidade de Évora para realizar um curso.
ATENÇÃO, este seguro não é um seguro de saúde, apenas cobre atividades de
âmbito escolar.
Para mais informações sobre valores a pagar, riscos cobertos e
procedimentos a efetuar no caso de sinistro, consulta:
https://www.uevora.pt/estudar/apoios/programas-apoio-estudantes e descarrega o
Guia de Procedimentos do Seguro Escolar ou contacta o Gabinete de Apoio ao
Estudante (gae@uevora.pt) que te irá esclarecer.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
BOLSAS
Se fores Estudante Internacional podes beneﬁciar de Bolsas:
> Bolsa de Cooperação e Desenvolvimento: destinada a estudantes provenientes
dos PALOP ou que beneﬁciem do estatuto de refugiado ou apátrida. No 1º ano
todos oriundos de países PALOP são elegíveis para bolsa, nos anos seguintes
depende do aproveitamento escolar.
> Bolsa de Mérito: no 1º ano são elegíveis estudantes cuja classificação de
acesso, convertida na escala de 0 a 20, é igual ou superior à nota mínima
de mérito de cada ciclo de estudos:
• 1º ciclo - média de ingresso superior ou igual a 14;
• 2º ciclo - média de licenciatura superior ou igual a 15;
• 3º ciclo - média ponderada da média de licenciatura (60%) e média de mestrado
(40%) superior ou igual a 16.
Mais informações em:
https://www.uevora.pt/estudar/apoios/premios-bolsas-merito

INFORMAÇÕES ÚTEIS
ALIMENTAÇÃO
Os Serviços de Acção Social da Universidade de Évora (SASUÉ) disponibilizam
refeições diversiﬁcadas e de qualidade. Em todos os edifícios da Universidade
existem bares com refeições a preços controlados e cabaz social.
Nos Colégios da Mitra, Luís António Verney e dos Leões, existem refeitórios com
refeições a preço social.
Os bares e cafetarias referidos estão abertos de segunda a sexta-feira e
oferecem uma grande variedade de comida a preços razoáveis.
Mais informação em:
www.sas.uevora.pt | daa@sas.uevora.pt | 266 740 800

INFORMAÇÕES ÚTEIS
APOIO MÉDICO
Os Serviços de Acção Social da Universidade de Évora (SASUÉ) disponibilizam
consultas médicas de clínica geral aos estudantes deslocados que frequentem a
Universidade de Évora.
Para marcares uma consulta dirige-te à Divisão de Apoios Sociais dos
SASUÉ.
Mais informação em:
www.sas.uevora.pt | 266 740 800

INFORMAÇÕES ÚTEIS
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
O GAE tem a seu cargo vários programas de voluntariado, incluindo a Plataforma
de Integração do Estudante Internacional. Poderás colaborar connosco tornando-te
voluntário.
O Programa Voluntariado Universitário permite o exercício de volun-tariado pelos
estudantes, em atividades de interesse educativo, social ou comunitário,
enquadradas por projetos, programas ou outras formas de intervenção que visem
responder a necessidades individuais, grupais ou da comunidade académica no
geral, desenvolvidas sem ﬁns lucrativos.
Inscreve-te em:
https://inqueritos.uevora.pt/index.php/973955/lang-pt
Mais informações em:
https://www.uevora.pt/viver/sustentabilidade-inclusao/Programa-VoluntariadoUniversitario

INFORMAÇÕES ÚTEIS
DESPORTO NA UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Na Universidade de Évora poderás praticar diversas modalidades desportivas.
A dinâmica destas atividades é assegurada pela Associação Académica da
Universidade de Évora que, através da sua seção desportiva e em cooperação
com os Serviços de Ação Social, procura fomentar e organizar a prática de
atividades desportivas entre os estudantes.
Para mais informações sobre as atividades desportivas, deves contactar a Secção
Desportiva da Associação Académica da Universidade de Évora!
Contactos:
Rua Diogo Cão nº 21
7000-872 Évora
Telefone: 266 09 80 03

INFORMAÇÕES ÚTEIS
OUTRAS ATIVIDADES NA COMUNIDADE ACDÉMICA
Poderás desenvolver diversas atividades extra-curriculares na Universidade de
Évora com um carácter multifacetado, abrangendo a organização de ciclos de
conferências, exposições, eventos artísticos, concertos, peças de teatro, etc.
Também existem diversos agrupamentos musicais, dos quais se destacam a
Orquestra, o Coro da Universidade de Évora e as Tunas Académicas, um
Grupo de Teatro, um Cineclube.
As festividades inseridas na vida académica, como as tradicionais "Receção ao
Caloiro" (outubro) e "Queima das Fitas" ( junho), organizadas pela Associação
Académica da Universidade de Évora, são já uma referência na cidade.
Diverte-te e usufrui da Universidade e da Cidade de Évora, em
segurança!

INFORMAÇÕES ÚTEIS
EXPLORAR A CIDADE DE ÉVORA
ÉVORA é uma cidade histórica no coração do Alentejo, herdeira de um rico e
variado património cultural, construído e preservado ao longo do tempo. Fundada
(ou refundada) pelo povo romano e por este denominada Ebora Liberalitas Iulia,
classiﬁcada como Património Cultural da Humanidade, desde 1986.
Mais informações:
http://www.cm-evora.pt/pt/evoraturismo/visitar http://
www.cm-evora.pt/pt/evoraturismo/visitar

INFORMAÇÕES ÚTEIS
LIKNS
Deixamos aqui alguns links com informação importante para a tua experiência
na Universidade de Évora e em Évora:
Formulário da AAUÉ para colocar questões relacionadas com o curso que vais
frequentar:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB4v7JxocJdV3xQYorCBo5M
QIXpRAvgwioAR_5vabZ8peR2g/viewform
Erasmus Student Network
https://pt-pt.facebook.com/ErasmusStudentNetworkUEvora/
Associação Académica da Universidade de Évora
https://aaue.pt/
https://pt-pt.facebook.com/AAUEvora/
Liga de Estudantes Africanos da Universidade de Évora
https://pt-pt.facebook.com/LEAUE/

CONTACTOS ÚTEIS

Número de Emergência Nacional
SNS 24
Linha SOS Estudante
PSP de Évora
GNR de Évora
Hospital do Espírito Santo
Bombeiros
Proteção Civil - Número Nacional
A tua Embaixada em Portugal

112
808 24 24 24
808 200 204
266 760 450
266 748 400
266 740 100
266 702 122
214 247 100

SERVIÇOS ACADÉMICOS
GABINETE DE APOIO AO ESTUDANTE
GABINETE DE APOIO À MOBILIDADE
Edifício Santo Agostinho | Rua Duques de Cadaval | 7000-883 ÉVORA
Atendimento presencial e telefónico: Segundas,
Quartas e Sextas: das 09h30 às 16h00 Terças e
Quintas: das 09h30 às 13h00

Balcão Atendimento On-Line:
https://atendimento.sac.uevora.pt
Telefone | 266 760 220

www.uevora.pt

