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As Escolas de Hotelaria e Turismo do Turismo de Portugal têm vindo a atrair um
número crescente de estudantes estrangeiros, quer em programas bilaterais de
mobilidade e intercâmbio quer através do processo geral de acesso de candidatos. 

A captação de estudantes estrangeiros permite aumentar a utilização da capacidade
instalada, responder à procura de mão de obra qualificada para o setor do Turismo, e
tem um impacto positivo no ensino e na aprendizagem dos estudantes. 

 

ENQUADRAMENTO



Importa, assim, adequar a resposta no reforço da capacidade de captação de
estudantes estrangeiros, através de um processo especial de acesso e ingresso nos
diferentes cursos das Escolas de Hotelaria e Turismo a identificar anualmente. 

Neste sentido, procurou-se estabelecer para o estudante internacional abrangido
por este regime especial todos os estudantes que não tenham a nacionalidade
portuguesa, não sejam nacionais de um Estado membro da União Europeia, ou não
residam em Portugal há mais de dois anos ininterruptamente. 

 

ENQUADRAMENTO



QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA ADEQUADA AO INGRESSO NO RESPETIVO CURSO. [1]

[1] Comprovativo de habilitação académica necessária para o ingresso no respetivo curso
no país onde foi obtida, validado pela entidade competente desse país e visado pelo
serviço consular português ou apresentado com a aposição da Apostila de Haia pela
autoridade competente do Estado de onde é originário o documento.

CONHECIMENTO DA LÍNGUA EM QUE O ENSINO VAI SER MINISTRADO. [2] 
[2] Caso se justifique, poderá ser exigido comprovativo de conhecimentos de língua
portuguesa, através de diploma DEPLE ou certificado B2. Em alternativa, podem apresentar
um certificado B1 comprometendo-se a, num prazo de um ano, adquirir nível de
conhecimentos B2
 

REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE

2023-2024



DESIGNAÇÃO VALOR A PAGAR

CANDIDATURA 25,00€

O número de vagas para admissão de estudantes internacionais, e respetivo
calendário do Regime Especial de Acesso e Ingresso, é fixado e divulgado anualmente
em função da oferta formativa para cada ano letivo.
As candidaturas decorrem de 1 a 31 de março 2023, havendo lugar ao pagamento de
taxa de candidatura[3]
Em nenhum caso será devolvido o pagamento realizado pela candidatura.

[3] Instruções para créditos a disponibilizar após o preenchimento do Formulário de Candidatura

 

 CALENDÁRIO
2023-2024

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA & CURSOS ON-THE-JOB



A candidatura é realizada online diretamente do site das escolas
http://escolas.turismodeportugal.pt, fixando 3 opções Curso/Escola por ordem de
preferência.
Até 31 de março 2023, é obrigatório o envio de toda a documentação necessária e
cópia do comprovativo de pagamento da candidatura.

 CALENDÁRIO
2023-2024

http://escolas.turismodeportugal.pt/


 
CANDIDATURA +

ENVIO DE
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS

 
 1 a 31 de março

2023

 
 

ENTREVISTAS
ONLINE

 
13 março a 

07 de abril 2023
 

 
SERIAÇÃO DE
CANDIDATOS

 
14 de abril 2023

 

 
MATRÍCULA

 
14 a 26 de abril 2023

 

 
 

ENVIO DE
COMPROVATIVO
DE PAGAMENTO
DA MATRÍCULA

 
até 28 de abril 2023

 

 
APRESENTAÇÃO

DO VISTO
 

até 30 de junho 2023
 

 
APOIO 

PRÉ-CHEGADA
 

28 de abril a 
27 de setembro 2023

 

 
CHEGADA À

ESCOLA
 

27 de setembro 2023
 

PROCESSO DE
INGRESSO
 2023-2024

 

1 2 3 4

5 6 7 8



Carta de motivação [4]
Certificado de habilitações necessária para cada curso, visado pelo serviço
consular português ou apresentado com a aposição da Apostila de Haia pela
autoridade competente do Estado de onde é originário o documento
Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato cumpre os requisitos
que lhe confere a condição de Estudante Internacional[5]
Conhecimento da língua em que o ensino vai ser ministrado

O processo de candidatura inclui os seguintes elementos:

[4] A remeter para o e-mail a disponibilizar após preenchimento do formulário de candidatura
[5] Minuta de declaração a disponibilizar após preenchimento do formulário de candidatura

 

CANDIDATURA
2023-2024



Após verificação dos elementos de candidatura e requisitos de ingresso, será
agendada e realizada entrevista online, em data e hora a articular entre o candidato e
a escola.
A seriação dos candidatos é feita mediante a aplicação da fórmula ponderada dos
seguintes critérios:
 - 80% da classificação atribuída na Entrevista Online[6];
 - 20% da classificação atribuída à carta de motivação[7].

[6] A Entrevista procura aferir o perfil do candidato, nomeadamente relativamente à motivação para a
Profissão/Curso, trabalho em equipa, e competências desenvolvidas
[7] A Carta de motivação procura aferir a motivação da candidatura, relevância do curso para os
objetivos pessoais e profissionais, adequação do perfil do candidato ao Curso.

SERIAÇÃO 
E 

ADMISSÃO
2023-2024



DESIGNAÇÃO VALOR A PAGAR

MATRÍCULA 50,00€

Os candidatos colocados para admissão na Escola/Curso devem realizar a sua matrícula
e o respetivo pagamento, sendo posteriormente emitida respetiva carta de aceitação. Em
nenhum caso será devolvido o pagamento realizado pela matrícula.

Caso não haja lugar à matrícula no prazo fixado é chamado o candidato seguinte da lista
ordenada resultante da aplicação dos critérios de seriação, até à efetiva ocupação da
vaga ou ao esgotamento dos candidatos.

É obrigatório, até 28 de abril 2023, o envio de cópia do comprovativo de pagamento da
matrícula, e até 30 de junho 2023, o envio de cópia Passaporte e do respetivo pedido de
Visto ou Autorização de residência.

 

MATRÍCULA 
2023-2024

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA & CURSOS ON-THE-JOB



Antes de partir para Portugal deverá ter em conta que para estudar neste país é
necessário um visto de residência para estudo que se obtém junto de um Consulado
Português no país de origem (não servindo para o efeito o visto de turista). 

O pedido de visto, os custos associados, e a recolha dos documentos exigidos
pelos serviços consulares são da exclusiva responsabilidade dos estudantes.

A avaliação e validação dos pedidos e a respetiva emissão dos vistos é da exclusiva
responsabilidade dos serviços consulares.

VISTO DE
RESIDÊNCIA 

PARA ESTUDO
2023-2024

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.secomunidades.pt%2Fweb%2Fguest%2FPostosConsulares&data=04%7C01%7C%7C626eccaf4fd74b37685408d8bd965edb%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C637467800831887806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4mOaryABCWz8SUw%2F2KLuOxI41dJmPMSoiCCf2Z%2F0NVY%3D&reserved=0


Nos casos de ausência de documentação obrigatória nos prazos previstos,
nomeadamente comprovativo do pagamento da matrícula, Passaporte e respetivo
visto ou Autorização de residência, bem como de não comparência física na
escola no início do ano letivo, proceder-se-á ao cancelamento da matrícula,
sendo simultaneamente comunicado aos Serviços Consulares Portugueses no país
de origem.

CANCELAMENTO
DE MATRÍCULA

2023-2024 
 



Aos estudantes internacionais admitidos através do Regime Especial de Acesso e
Ingresso em Cursos das Escolas de Hotelaria e Turismo, a mudança de curso ou
transferência apenas será deferida nos termos do previstos no Regulamento do
Aluno.

 

MUDANÇA DE
CURSO/

TRANSFERÊNCIA
2023-2024

 
 



 LISBOA PORTO COIMBRA ESTORIL
ALGARVE

FARO
SETÚBAL

DOURO
LAMEGO

PORTALEGRE OESTE
VIANA

DO CASTELO
PORTIMÃO

VILA REAL
DE 

S. ANTÓNIO

CET | GESTÃO E PRODUÇÃO DE COZINHA             

CET | GESTÃO E PRODUÇÃO PASTELARIA             

CET | GESTÃO HOTELEIRA E ALOJAMENTO             

CET | GESTÃO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS             

CET | GESTÃO DE TURISMO             

CET | TURISMO CULTURAL E DO PATRIMÓNIO             

CET (PT) TURISMO DE NATUREZA E AVENTURA             

OTJ | TÉCNICO DE COZINHA/PASTELARIA             

OTJ | TÉCNICO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS             

VAGAS DISPONÍVEIS | FORMAÇÃO MINISTRADA EM PORTUGUÊS
2023-2024



 EHT PORTO EHT LISBOA EHT ESTORIL EHT ALGARVE

CET (EN) FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT     

CET (EN) HOSPITALITY OPERATIONS
MANAGEMENT     

CET (EN) CULINARY ARTS     

CET (EN) TOURISM MANAGEMENT (NOVO)     

VAGAS DISPONÍVEIS | FORMAÇÃO MINISTRADA EM INGLÊS
2023-2024



O teu futuro começa aqui.


