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Olá você que decidiu ter uma experiência incrível fora do Brasil. Me chamo SANTOS 
NETO, sou CEO FOUNDER da FLY HIGH INTERCÂMBIO, Consultor, Gestor e        
estudante de Psicologia. Moro a 17 anos em Portugal e sou Conselheiro do Cidadão 
do Consulado e Embaixada Brasileira de Lisboa, ligado ao Itamaraty.

Devido ao meu amor pela educação e empreendedorimo, sempre me convidam para 
falar das minhas experiências em palestras e cursos. Viajar, conhecer lugares,        
pessoas e novas culturas sempre me encanta e me motiva muito.

Em setembro de 2004 eu vim para Portugal (Arquipélago dos Açores), para fazer 
alguns cursos. Durante esta viagem, gostei muito do continente e resolvi que era o 
momento de morar aqui, passado alguns anos, estamos aqui nós da Fly High             
Intercâmbio, juntos ajudando pessoas que estão interessadas em estudar em Portu-
gal. 

Nossas experiências internacionais em Educação, Empreendedorimo e Turismo 
foram unidas em prol de ajudar todos a realizar o sonho de morar e estudar fora do 
Brasil. Conte conosco para ajudar a mudar a viagem das pessoas.

geral@�yhighintercambio.com

www.�yhighintercambio.com

+351964386985

FlyHighIntercambio

FlyHighIntercambio
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Essa resposta é bem simples: por ser um país sensacional! Portugal é um dos países 
mais visitados do mundo atualmente. Não é por acaso que é reconhecido por uma 
série de fatores que contribuem para essa visibilidade. Nem sempre foi assim...

Portugal passou, ao longo da sua história milenar, por inúmeros desafios. O mais 
recente foi uma crise econômica severa que quase tirou o país da Comunidade         
Europeia. O povo português é muito parecido conosco: são destemidos e buscam 
sempre o melhor para suas famílias. Esta crise ainda não passou por completo, o país 
ressurgiu como uma das maiores promessas de prosperidade, não apenas na 
Europa, mas em todo o mundo.

Portugal é repleto de belezas naturais e arquitetônicas do interior ao litoral. Com ilhas 
maravilhosas para morar ou para prática de atividades turísticas. O famoso jogador 
Cristiano Ronaldo, por exemplo, é nascido na Ilha da Madeira. Já o complexo de Ilhas 
de Açores possui uma das melhores universidades da Europa e paisagens                 
deslumbrantes. Todas estas ilhas foram formadas por atividades vulcânicas e por isso 
apresentam cenários de cinema.

Sua gastronomia é reconhecida como uma das melhores do mundo, aliada com uma 
perfeia harmonização com seus deliciosos vinhos. O famoso bacalhau, os azeites, 
queijos, francesinhas e tantas outras guloseimas que enchem nossos olhos também 
não poderiam ficar de fora. 

O país é considerado um dos três mais seguros do mundo. Suas universidadedes 
vêm entre as melhores do mundo e com isto, o setor de tecnologia se aproxima mais 
do país. Esta lista de excepcionais qualidades fazem com que Portugal esteja            
figurado como um dos principais destinos turísticos do mundo na atualidade.

Além do destaque para o Turismo, a área de Tecnologia não poderia ficar de fora. 
Hoje, um dos maiores eventos do mundo, o Web Summit, é realizado em Lisboa. 
Grandes empresas do setor como Amazon, Netflix, Facebook, e Twitter estão             
migrando ou já estão em pleno funcionamento no país. O universo das startups está 
dando uma nova cara aos nossos patrícios.
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A revista inglesa The Economist em parceria com a Universidade de Sydney           
(Austrália), Universidade de Londres (Reino Unido) e com a Universidade Uppsala e 
o Instiuto Internacional de Pesquisas pela Paz de Estocolmo (Suécia) criaram o 
Índice Global da Paz para averiguar em âmbito mundial os esforços pela paz tanto 
internamente como no ambiente externo ao país.

Neste cenário Portugal ocupa o quarto lugar mundial perdendo para países como 
Islândia, Nova Zelândia e Áustria, respectivamente. O Brasil ocupa o 106° lugar neste 
ranking mundial. Nos últimos 10 anos, Portugal sempre ocupou posições entre os 20 
países mais seguros do mundo.

Uma série de fatores atestam essa posição de Portugal contra a violência. A principal 
delas é a melhora da economia do país. Com a significativa melhoria faz com que a 
população esteja mais envolvida com atividades produtivas evitando que haja a            
aproximação com o crime.

Um segundo fator é a qualidade da polícia portuguesa. Os policiais estão entre os 
melhores do mundo, tanto em atividade de vigilância como em investigações. Esse 
reflexo é percebido, por exemplo, no número de homicídios no país. Em 2017 foram 
68 mortes violentas e em 2018 esse número aumentou um pouco para 88 homicídios.

Infelizmente os índices no Brasil não se aproximam em nada. Em 2016 foram mais de 
62.500 mortes violentas registradas. São números cerca de 30 vezes maiores que 
dos países mais violentos da Europa.

Estes números atestam a tranquilidade percebida quando andamos nas ruas em altas 
horas da noite. Não podemos estar desatentos em nenhum lugar do mundo, mas é 
nítido o nível de tranquilidade em qualquer cidade portuguesa, mesmo as grandes 
como Lisboa e Porto.
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Como falamos nas páginas anteriores, Portugal possui uma excelente qualidade de 
vida. Estudantes de todo o mundo optam em morar no país pelo clima, que é muito 
agradável, não sendo tão frio quanto a maioria dos países europeus, a culinária 
esplêndida, sua segurança em destaque mundial e qualidade das universidades.

Para o estudante brasileiro, aliado a todos os fatores citados acima, ainda conta com a 
facilidade da língua. Qualquer brasileiro que desejar morar fora do país,  em geral, terá 
certa dificuldade nas línguas estrangeiras. Já em Portugal, pode transitar livremente 
por livros artigos e produções audiovisuais que facilitarão muito sua vida acadêmica.

Os principais modelos de ensino em Portugal são os seguintes:

• Graduação
• Instituto Politécnico
• Mestrado
• Doutorado
• Pós-doutorado
• Especialização
• Ensino Secundário / Ensino médio
• Cursos de curta duração

Vamos detalhar cada uma destas modalidades nas páginas a seguir para facilitar a 
sua vida.

O ano letivo em Portugal inicia em setembro e termina em julho. Algus cursos            
permitem duas entradas (primeiro e segundo semestre). Neste caso existem entradas 
em setembro e fevereiro. Durante o ano letivo existem pequenos intervalos em         
festividades tradicionais em  Portugal como Natal, Ano Novo, Páscoa e feriados

locais.
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Como no Brasil existem dois tipos de instituições de ensino em Portugal: públicas e 
privadas. As formas de entrada são muito parecidas tanto no processo de          
documentação, informações a serem apresentadas e trâmites internos. A principal       
diferença acontece nos valores praticados. Diferente do Brasil, as instituições públi-
cas em Portugal não são totalmente gratuitas.

As instituições públicas e privadas praticam mensalidades de acordo com a situação 
legal no país. O cidadão português, cidadão da comunidade europeia ou residente 
legal que viva no país há mais de dois anos tem direito a mensalidades mais 
acessíveis. Os estudantes que não se enquadrarem nestas três opções citadas pre-
cisam pagar “mensalidades completas”. Cada curso e         instituição tem a liberdade 
de praticar seus valores.

Uma outra modalidade de ensino bem comum em Portugal é o ensino politécnico.              
Explicaremos em detalhe mais a frente mas, a priori, o principal diferencial é que as         
universidades possuem uma vertente mais teórica enquanto os institutos politécnicos     
possuem caráter essencialmente prático e voltado ao mercado de trabalho. 

Mais especificamente sobre Mestrados e Doutoramentos (doutorado) as instituições 
possuem regras próprias e específicas para cada tipo de curso. Não existe uma    
obrigatoriedade, por exemplo, que se apresente um projeto de pesquisa como ocorre 
no Brasil. Será muito importante você localizar as instituições que possuem               
programas relacionados às suas linhas de pesquisa e se informe sobre o processo 
detalhado de entrada.
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Os cursos de especialização e MBA também são muito comuns em Portugal. Como 
no Brasil, a principal diferença deste tipo de pós-graduação entre ambos é a duração: 
especialização dura cerca de 12 a 18 meses e para MBA de 18 a 24 meses. 

Quando estes cursos são realizados por instituições de ensino superior é possível 
aplicar para visto de estudante normalmente. Estaremos explicando nas páginas a 
seguir os benefícios do visto de estudante em Portugal.

As empresas nas Comunidade Europeia recebem muito bem estudantes que realizam 
MBA ou Especialização em Portugal. É importante lembrar que o grande diferencial 
entre MBA/Especialização e Mestrado, por exemplo, é o foco no mercado no primeiro 
caso.

A principal área que se destaca é a Administração (Gestão). Os cursos de universi-
dades como a Universidade Católica e a Universidade Lusófona são reconhecidos 
mundialmente. Neles você ainda tem a oportunidade de cursar todo em inglês ou em 
português.

Os cursos de pós-graduação já apresentam características necessárias para que se 
aplique um visto para estudante. Mais adiante estaremos esclarendo dúvidas sobre 
vistos de permanência.
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Portugal oferece um leque de cursos de curta duração. Basta que você escolha quais 
são as suas áreas desejadas e poderá obter excelentes formações. Como o próprio 
nome apresenta, os cursos de curta duração em geral são de 1 a 6 meses. Para estes 
cursos é necessário aplicar para um visto de estada temporária.

Tanto esses cursos, MBA e Pós-Graduação também tem disponível em formato    
semipresenciais e EAD em algumas instituições, no qual o estudante faz o curso 
vindo algumas vezes na Universidade durante todo o curso.

Sua entrada no país estará condicionada a toda documentação apresentada compro-
vando a idoneidade da instituição e documentos oficiais demostrando conteúdos e 
recibos de pagamentos. Neste tipo de curso é muito importante que se tenha uma 
assessoria educacional séria e profissional para que o estudante não seja impedido 
de entrar em Portugal.
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DECIDIU MUDAR DE PAÍS? PARABÉNS!

Sabemos que mudar de uma cidade para outra 
já não é uma coisa fácil. Imagine mudar para um 
país diferente. Fique tranquilo, estamos aqui 
para te dar uma ajudinha. 
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PARA PORTUGAL
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Antes de fazer as malas, existem algumas coisas em que você deve levar em           
consideração. O principal conselho que damos é: Não mude de país, seja para onde 
quiser ir, sem a sua situação legal estar totalmente acertada. O visto de permanência 
junto com o passaporte são dois pontos essenciais para qualquer estrangeiro fora do 
seu país.

Antes de decidir fazer as malas, veja qual visto se enquadra melhor dentro das suas 
condições.

Muitos viajam para Portugal apenas com a autorização de entrada, imaginando que 
“Brasileiros não precisam tirar visto para entrar em Portugal”. Então, em parte isto é 
verdade. Qualquer brasileiro que desejar visitar Portugal, realmente não precisa de 
visto. No momento da entrada no país, um oficial de fronteira fará uma breve              
entrevista e colocará um carimbo de entrada no país. 

Se sua intenção for morar definitivamente em Portugal, o processo é bem mais com-
plexo e complicado. A proposta deste E-book é esclarecer dúvidas sobre Educação. 
De forma breve, podemos te dizer que existem duas formas de morar definitivamente 
em terras lusitanas: 1) você precisa ter um passaporte europeu e você terá livre 
acesso; 2) você precisa ter algum tipo de visto que autorize sua permanência. Estes 
vistos podem ser de trabalho, estudo, diplomático, entre outras possibilidades.

Como o foco deste E-book é o estudante que deseja viver em Portugal, o que             
podemos dizer é que para cursos de curta duração, o governo português não emite 
vistos de estudante. Para cursos com mais de 12 meses de duração (licenciatura, 
especialização, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado) o estudante terá que 
apresentar toda a documentação e procedimentos para que seu visto seja avaliado 
para que seja ou não emitido.

É muito importante que você esteja muito ciente de que precisa de uma assessoria 
profissional e experiente para que não tenha problema na fronteira e possa vir a ser, 
em última instância, impedido de entrar e ser deportado do país. O processo de visto 
é muito demorado, burocrático e apresenta detalhes que podem te atrasar ou impedir 
sua entrada no país.
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• Inicie seu processo o mais cedo possível. 
Quanto mais cedo você iniciar, você não 
terá desespero com relação aos prazos, 
compra de passagem, emissão de           
documentos, entre outros pontos                
importantes;

• Apenas compre sua passagem aérea 
após a emissão do visto. Sempre existe a 
possibilidade do visto ser negado ou 
qualquer outro contratempo;

• Não viaje sem seguro de viagem. É um 
valor mínimo em relação o número de   
problemas que você poderá ter durante 
alguma eventualidade fora do país;

• Alguns documentos são emitidos pela 
Embaixada e Consulado Brasileiro em  
Portugal sem custos. Economizar qualquer 
valor neste momento é muito importante;

• Esteja em dia com seu contador no Brasil. 
Você precisará dos recibos de imposto de 
renda ou dos responsáveis financeiros pela 
sua viagem. Acerte toda sua situação     
contábil com a Receita Federal pois você 
terá que se cadastrar nas Finanças em 
Portugal. Estes órgãos irão “conversar” 
muito;

DICAS ESSENCIAIS PARA
REALIZAR O SEU SONHO
DE ESTUDAR EM PORTUGAL
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Acredite no seu potencial e não perca a oportunidade da sua vida. Morar 
em Portugal dependerá apenas do seu empenho e vontade.
Quando vamos embarcar?

• Explicamos durante todo esse E-book que 
viver em Portugal é barato, os cursos       
possuem custos acessíveis mas nada é   
gratuito. Você terá custos com emissão de 
passaporte, autenticações, apostilamentos, 
envios de documentos, viagens,matrículas, 
mensalidades antecipadas, entre outros 
pontos. É importante que você realize um 
planejamento financeiro para alcançar seu 
sonho;

• A maior dica de todas: tenha foco e      
planejamento. Já decidiu ir? Esteja atento o 
tempo todo para conseguir realizar esse 
sonho. O processo é lento, exige paciência, 
uma assessoria profissional e recursos 
financeiros. Economize, refaça seus    
planejamentos, gastos pessoais, festas, 
idas a restaurantes, cinema. Toda economia 
será importante para realizar seu sonho!



SEMPRE
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Preparamos esse E-book com muito empenho pensando em cada detalhe para te ajudar. 
Nossas experiências nessa trajetória contaram muito para que você não sofra para alcançar 
seu sonho.

Sabemos que é um processo burocrático, demorado mas, se for realmente o que você 
deseja, dará tudo certo. Você não diferente de nenhum outro estrangeiro que consegue      
estudar em Portugal.

Tenha certeza absoluta que essa experiência mudará completamente sua vida e carreira. 
Sabemos das dificuldades e facilidades que pode ter. Não desejamos que ninguém saia e 
acredite que fora é um paraíso. Isso não é verdade. Qualquer lugar deste planeta que você 
for, em qualquer lugar você encontrará pessoas que passam por dificuldades.

Acredite em você. Faça o melhor para você. Tenha certeza que se você se empenhar de ver-
dade será um vencedor.

Caso você tenha alguma dificuldade, não consiga entender algum ponto deste E-book,      
precise de assessoria, mentoria, enfim, qualquer coisa que você precisar tanto eu SANTOS 
NETO e minha equipe da FLY HIGH INTERCÂMBIO estaremos ao seu inteiro dispor para te 
ajudar.

Lembre-se: você é um vencedor!

Um forte abraço e siga a
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