




ESCOLHER FRANÇA



MERGULHAR NOUTRA 
CULTURA 

- Descobrir uma gastronomia, uma 
arquitetura, uma história;

- Viver o modo de vida francês e 
descobrir a diversidade das regiões;

- Uma experiência no centro da 
Europa; 

- Aprender uma língua que representa 
uma mais-valia e permite viajar.

https://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ

https://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ


Grenoble – ao pé dos Alpes

Rennes – no coração da Bretanha



Estrasburgo – capital europeia Toulouse – a cidade cor de rosa



FRANCOFONIA

- 300 milhões de falantes 
de francês pelo mundo;

- Espaço francófono é o 
4ª com maior difusão 
depois do inglês, chinês 
e hindi;

- 32 países francófonos;
- Festa da francofonia !



UM PAIS MULTICULTURAL

- 4º país de acolhimento dos estudantes 
internacionais 

- Marca “Bienvenue en France”;
- Possibilidade de estudar em inglês;
- Forte presença de lusodescendentes em 

França (associação Cap Magellan, 
AGRAFR).



ESTUDAR EM FRANÇA





PROPINAS UNIVERSITÁRIAS

Custo anual 
(UE)

Custo anual 
(Extra UE)

Licenciatura
(180 ECTS) 170 € 2 770 €

Mestrado
(300 ECTS) 243 € 3 770 €

Doutoramento 380 € 380 €

+ subsídio “Vie Etudiante et Campus” 92€



- CAMPUS BOURSES
- BOURSES FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE DA EMBAIXADA DE FRANÇA
EM PORTUGAL
- BOURSES MOPGA
- PROGRAMME EIFFEL 

BOLSAS



CANDIDATAR
As inscrições são feitas direitamente nas plataformas numéricas  de cada 
estabelecimento. Um catalogo das licenciaturas e dos mestrados existe no sitio 
internet da Campus France: cataloguem.campusfrance.org

Pré-requisito linguístico : nível B2 
ou C1 em francês (DELF ou TCF).



CAMPUSFRANCE.ORG



ERASMUS +

Complemento de bolsa do SAS possível (Serviço de Ação Social).

Para quem ? Estudantes de qualquer ciclo de estudos 
(Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento).

Como fazer? : contactar o Gabinete das Relações Internacionais, 
e procurar os acordos bilaterais existentes entre a sua faculdade 
e a França.

Estudos Estágios

Bolsa Erasmus 
+ em França 
(valor mensal) 350 € 450€



TRABALHAR EM FRANÇA

DURANTE OS ESTUDOS



ESTAGIAR

- Administração pública francesa : https://www.emploipublic.fr/

- Start-up : https://www.welcometothejungle.com/

- APEC: https://www.apec.fr/

- Erasmus : https://erasmusintern.org/

https://www.emploipublic.fr/
https://www.welcometothejungle.com/
https://www.apec.fr/


ALTERNANCE
O que é o contrat d´apprentissage ? É um contrato de
trabalho que permite a um jovem seguir um curso, e ao
mesmo tempo trabalhar para um empregador que paga
as propinas e remunera o jovem, numa duração de 6
meses a 3 anos.

Condições de acesso : estar inscrito num
estabelecimento de ensino superior ou instituto técnico
que oferece a formação desejada no regime
apprentissage em França / ter entre 16 e 30 anos
/encontrar uma empresa de acolhimento.

Alguns sites para encontrar uma empresa :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr
https://www.pole-emploi.fr
https://www. emploi-store.fr

18-20 
anos

21-25 anos 26 anos e +

1º ano 690 € 850 €

1600€2º ano 820 € 980 €

3º ano 1 075 € 1250 €



12 horas / semana
+/- 780€ indemnização

Duração : 1 de outubro – 30 de abril (7 meses) + feira 
Missões : apoiar os professores de português nas 

escolas básicas e secundárias francesas

Como fazer ? Contactar rosalina.rodrigues@sec-
geral.mec.pt

Inscrições : entre fevereiro e março

mailto:rosalina.rodrigues@sec-geral.mec.pt


OPORTUNIDADES 
PROFISSIONAIS

- Em Portugal : as empresas francesas em 
Portugal = 1º empregador estrangeiro; 

- Nos países francófonos : acesso ao mercado 
laboral francófono (França + 32 países 
francófonos no mundo);

- Fazer parte da rede France Alumni Portugal e 
desenvolver contactos.



ALOJAMENTO



AS VÁRIAS OPÇÕES

➢Residência universitária;
➢Alojamento compartilhado
➢Alugar um apartamento / estúdio
➢ Família de acolhimento



Faixa de preço para um 
estúdio / T0



AJUDAS DO GOVERNO FRANCÊS

CROUS (agência de apoio a vida estudantil) : 
✓ Atribuição da bolsa sobre critério social (entre 1000 et 5000€ / ano), 

acessível à partir do segundo ano pelos estudantes europeus
✓ Alojamento em Cité-U (cidade universitária)
✓ Refeição= 3,30€ (1€ para estudantes em precariedade)

CAF: Caisse des Allocations Familiales
✓ Atribuição dos APL = Aides Personnalisées au Logement (entre 100 et 

250€, em função dos recursos do estudante)
✓ Para obter os APL: ter uma conta bancaria + uma contrato de 

arrendamento oficial



Fichas disponíveis : Recherche | Campus France

CIDADES 
UNIVERSITÁRIAS 1) Toulouse, 

2) Lyon et Rennes (ex-
aequo), 

3) Strasbourg, 
4) Montpellier, 

5) Nantes,
6) Grenoble,

7) Bordeaux, 
8) Paris,

9) Aix-Marseille

https://www.campusfrance.org/fr/recherche/type/ressource_documentaire/categorie/villes-universitaires-933


CAMPUS FRANCE PORTUGAL AJUDA-TE 

!



VEM FALAR 
CONNOSCO!



@CAMPUSFRANCEPORTUG

AL 

SEGUE-NOS NAS 
REDES SOCIAIS

CAMPUS FRANCE 

PORTUGAL



OBRIGADO!


