
DECLARAÇÃO 

Qualidade de Estudante Internacional 

 

 

Eu, (nome) __________________________________________________ declaro, sob 

compromisso de honra e para fins de candidatura ao abrigo do Estatuto do Estudante 

Internacional, não estar abrangido(a) por nenhuma das situações previstas no artigo 1.º do 

Regulamento de Aplicação do Estatuto do Estudante Internacional da Universidade Católica 

Portuguesa: 

a) Não ter nacionalidade portuguesa; 

b) Não ser nacional de um Estado-Membro da União Europeia; 

c) Não residir legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 31 

de agosto do ano em que me candidato, nem ser filho(a) de pais que se encontrem 

nessa situação1; 

d) Não me encontrar a frequentar uma instituição de ensino superior portuguesa no 

âmbito de programas de mobilidade internacional para a realização de parte de um 

ciclo de estudos de uma instituição de ensino superior estrangeira com quem a 

instituição portuguesa tenha estabelecido acordo de intercâmbio com esse objetivo. 

 

A verificação de que alguma destas declarações é falsa implica a anulação da matrícula 

realizada, sem direito a devolução de qualquer pagamento efetuado à Universidade Católica 

Portuguesa. 

 

 

 

 

 

Data (dia, mês, ano): __/__/_____ 

 

O(a) candidato(a), 

_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 O tempo de residência com autorização de residência para estudo, concedida pelo Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, e devidamente comprovada, não releva para efeitos desta alínea. 
  



 

DECLARATION 

Conditions of Access 

 

 

I (name) ______________________________________________________________hereby 

declare, in a sworn statement and for application purposes under the International Student 

Status, that I am not covered by any of the situations referred to in the 1st article of the Status 

of International Student Application Regulation of Universidade Católica Portuguesa. 

It is hereby declared that the applicant: 

 

a) Does not  hold Portuguese nationality; 

b) Is not  a European Union’s Member State national; 

c) Is not, by August 31st of the year of application, a legal resident in Portugal for more 

than two years, uninterrupted, or the son/daughter of parents who are themselves in 

that situation; 

d) Is not currently attending a Portuguese higher education institution within the 

framework of international mobility programs or under cooperation exchange 

agreements. 

 

If one of these statements is proved to be false the enrollment will be annulled, without any 

reimbursement of the payments previously made to Universidade Católica Portuguesa. 

 

 

Date (day, month, year): __/__/_____ 

 

 

 

The Applicant 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

1 The residence time with residence permit for study, granted by the Service of Foreign and Borders 

Services, does not matter for the purposes of this paragraph. 


