
DECLARAÇÃO 

Eu, (nome completo) ___________________________________________________________, 

portador do Documento de Identificação n.º _________________________, válido até 

___/___/___, declaro sob minha honra, para efeitos de candidatura a Estudante Internacional 

não estar abrangido por uma das seguintes situações: 

a) Ser nacional   de um Estado membro da União Europeia;
b) Ser familiar, nos termos assim considerados pela Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto,  de

portugueses ou de nacionais de um Estado membro da União Europeia,
independentemente da sua nacionalidade;

c) Não sendo nacional  de um Estado membro da União Europeia e não estando abrangido
pela alínea anterior, resida legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma
ininterrupta, em 1 de janeiro do ano em que pretende ingressar no ensino superior, bem
como os filhos que que consigo residam legalmente;

d) Ser beneficiário, em 1 de janeiro do ano em que pretende ingressar no ensino superior,
de estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuídos ao abrigo de tratado
internacional outorgado entre o Estado Português e o Estado de que é nacional;

e) Ter requerido ou pretender requerer o ingresso no ensino superior através dos regimes
especiais de acesso e ingresso regulados pelo Decreto-Lei nº 393 – A/99, de 2 de
outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 272/2009, de 1 de outubro.

Mais declaro ter tomado conhecimento que caso seja admitido(a) ao ciclo de estudos só poderei 

realizar matrícula mediante a apresentação de todos os documentos originais, devidamente 

autenticados pelo Consulado Português no país emitente ou, se for caso disso, apostilados nos 

termos da Convenção de Haia, bem como do documento comprovativo do Ensino Secundário 

Português ou equivalente, que deverei tratar junto de uma Escola Secundária em Portugal. 

Comprometo-me ainda, caso seja admitido(a), a entregar junto dos Serviços Académicos da 

Universidade cópia da autorização de residência que diligenciarei junto das entidades 

competentes em Portugal. 

Lisboa, ____/ ____/ ____ 

Assinatura _______________________________________ 


	completo: 
	portador do Documento de Identificação n: 
	Lisboa: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	data1: 
	data2: 
	data3: 
	Assinatura: 
	Dropdown2: [(Escolha a Instituição)]


