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Face à situação pandémica atual, as
circunstâncias poderão alterar-se em
determinados aspetos.

 



PREPARAR A 
MOBILIDADE 

O QUE FAZER PARA REALIZAR UM
PERÍODO DE MOBIL IDADE NA

NOVA SCHOOL OF LAW?

Inscrição
As inscrições em unidades curriculares são feitas
exclusivamente pelo Gabinete de Mobilidade
com base no Contrato de Estudos.

Plano de Estudos
A Nova School of Law oferece  um leque de
disciplinas que permitem dominar uma visão
jurídica capaz de antecipar e solucionar
problemas. O aluno internacional tem ao seu
dispor disciplinas ensinadas em inglês, para os
níveis de licenciatura e mestrado, que podem ser
consultadas em http://novalaw.unl.pt/wp-
content/uploads/2020/11/Academic-Offer-in-
English_2020-2021-18-09-2020.pdf

http://novalaw.unl.pt/wp-content/uploads/2020/11/Academic-Offer-in-English_2020-2021-18-09-2020.pdf


APRENDER
PORTUGUÊS 

CIAL - Centro de Línguas:
http://www.cial.pt/ 
Curso de Verão de Língua e Cultura
Portuguesas da UNL
Diversos cursos da FCSH:
https://ple.fcsh.unl.pt

Em Lisboa, existem diversas 
instituições de ensino, que 
proporcionam cursos de aprendizagem da
língua portuguesa, em Portugal, para os
cidadãos estrangeiros que estudam ou
trabalham em Portugal:

http://www.cial.pt/
http://www.cial.pt/
https://ple.fcsh.unl.pt/


Para o programa de Erasmus é aconselhável
ter o cartão europeu de seguro de doença

Serviço Nacional de Saúde 
O SNS é uma estrutura através do qual o 
Estado Português assegura o direito à saúde a
todos os cidadãos. 
No âmbito da cooperação internacional foram
celebrados acordos bilaterais entre Portugal e
outros países,  que permitem igualdade de
tratamento com os nacionais, em situação de
estadia e de residência em Portugal, para os
ramos da segurança social e da doença. 

Informação específica:
https://www.sns.gov.pt/cuidados-de-saude-no-
estrangeiro/

CUIDADOS DE 
SAÚDE 

https://www.sns.gov.pt/cuidados-de-saude-no-estrangeiro/


Medidas COVID19
Pode encontrar informações atualizadas 
sobre as medidas tomadas em Portugal para
prevenir o vírus COVID19 em:
https://www.visitportugal.com/en/content/covid
-19-measures-implemented-portugal

Algumas medidas na Faculdade:
- Utilização obrigatória de máscaras;
- Desinfeção das mãos, na entrada das
instalações;
- Os alunos devem respeitar a distância de 2
metros e só podem permanecer no interior
para circulação, acesso às salas de aula,
sanitários ou serviços;
Para mais informações, por favor consulte a
página principal da Nova SoL, onde poderá ver
o plano de contingência na integra.

 

CUIDADOS DE
SAÚDE 

https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal


ALOJAMENTO 

https://uhub.eu/pt/
https://pt.livensaliving.com/residencia-
estudiantes-lisboa-cidad
https://www.spru.pt/zone-spru-lisboa-2/
http://www.studyinlisbon.pt/alojamento/

Residência da UNL
Os Serviços de Ação Social dispõem 
atualmente de 3 residências universitárias:
Residência Alfredo de Sousa, Residência Frausto
da Silva e Residência do Lumiar. 
Mais info em: https://www.unl.pt/vida-na-
nova/alojamento

Outras residências em Lisboa

Mapa de Lisboa interativo:
https://www.lisboa.net/mapa

https://uhub.eu/pt/
https://pt.livensaliving.com/residencia-estudiantes-lisboa-cidad
https://www.spru.pt/zone-spru-lisboa-2/
http://www.studyinlisbon.pt/alojamento/
https://www.unl.pt/vida-na-nova/alojamento
https://www.lisboa.net/mapa


DURANTE O 
PERÍODO 

DE MOBILIDADE
OS PASSOS PRINCIPAIS  PARA

APROVEITARES AO MÁXIMO ESTA
EXPERIÊNCIA

Mudar o Plano de Estudos e a duração do
período de mobilidade:
A alteração do Plano de Estudos pode ser feita,
desde que os Coordenadores Erasmus+ (de
ambas as instituições de ensino) concordem
com o pedido de prolongamento. 
Este pedido deve ser feito até 30 dias antes de
terminar o período de mobilidade previsto
inicialmente, através do preenchimento deste
formulário.

http://novalaw.unl.pt/wp-content/uploads/2021/01/pedido_alteracao_periodo_mobilidade_19-20.pdf


TÍTULOS DE 
TRANSPORTE

Está disponível um passe mensal para
transportes públicos (comboio, metro, 
autocarro e barco) nos postos da CP.
Poderá consultar os requisitos necessários para
a efetuação do mesmo em:
https://www.portalviva.pt/pt/homepage/cart%C3
%B5es/transportes/lisboa-viva.aspx

Se tiver menos de 23 anos, terá direito a uma
redução do preço mensal do título de
transporte. Para tal, é necessária uma
declaração que será pela Faculdade.

https://www.portalviva.pt/pt/homepage/cart%C3%B5es/transportes/lisboa-viva.aspx


SERVIÇOS 
ONLINE

Os alunos receberão um nome de 
utilizador e uma palavra-passe do aluno, que
permitirão ter acesso à área de aluno e ao
moodle.
Na área de aluno (NETPA), é possível consultar
notas, informações financeiras, realizar as
inscrições nos exames, ver sumários
disponibilizados pelos professores e muito
mais.
O moodle é uma plataforma online, onde são
disponibilizadas várias informações, pelos
professores das diversas unidades
curriculares, em que o aluno se encontra
inscrito.

Informática: atendimento presencial
mediante marcação aqui
e-mail: tic@novalaw.unl.pt

https://my.setmore.com/shortBookingPage/1fb83962-f47b-49aa-8c36-cb49d8dd2d7c


EXAMES E 
CERTIFICADOS

http://novalaw.unl.pt/wp-
content/uploads/2020/11/Regulamento_AS
SESSMENT-KNOWLEDGE-SKILLS.pdf

Exames e Certificados 

http://novalaw.unl.pt/wp-content/uploads/2020/11/Regulamento_ASSESSMENT-KNOWLEDGE-SKILLS.pdf


LAZER

Biblioteca da IMS
Sala de estudo da AE
Caleidoscópio

Locais para Refeições 
A SASNOVA disponibiliza várias 
cantinas e cafetarias distribuídas pelo
Campus.
Existem diversas cantinas, um bar e ainda
locais destinados aos alunos que trazem o
seu almoço.

Locais para Estudar
A Nova School of Law, no seu 
edifício principal, dispõe de um Biblioteca
de livre acesso, que se encontra no piso -1.
Atendimento presencial mediante
marcação em aqui 
Horário: 2ª a 6ª  –  das 9h00 às 19h00
e-mail: biblioteca@novalaw.unl.pt Website:
https://novalaw.unl.pt/biblioteca/

Outros locais para estudar:

  

https://my.setmore.com/shortBookingPage/1fb83962-f47b-49aa-8c36-cb49d8dd2d7c
https://my.setmore.com/shortBookingPage/1fb83962-f47b-49aa-8c36-cb49d8dd2d7c
https://novalaw.unl.pt/biblioteca/


DESPORTO

 https://su.novalaw.unl.pt/equipa-futsal/
https://su.novalaw.unl.pt/equipa-
voleibol//

A SASNOVA faculta aos alunos 
atividades físicas e de lazer, tais como
natação, yoga, surf, ténis e pilates.
A inscrição para estas atividades pode ser
feita através do seguinte link:
https://sas.unl.pt/desporto/actividade-fisica-
e-de-lazer/

A faculdade ainda conta com 2
modalidades desportivas: o futsal e o vólei,
em que todos os alunos estão convidados a
participar.
Envia um e-mail para o gabinete desportivo
(dep.desportivo@ae.fd.unl.pt) para saberes
mais. 
Testemunho de alguns alunos:

  

https://su.novalaw.unl.pt/equipa-futsal/
https://su.novalaw.unl.pt/equipa-voleibol/
https://sas.unl.pt/desporto/actividade-fisica-e-de-lazer/


COMO CHEGAR?

Moovit
Here We Go
Citymapper
Carris

Morada 
Faculdade de Direito da Universidade NOVA
de Lisboa
Campus de Campolide
1099-032 

Coordenadas GPS: 
38.732591, -9.160372 Lisboa

Transportes
Carris (autocarros): 701, 713, 716, 726, 742, 746,
756, 758, 770
Metro: São Sebastião (Linha Azul e Linha
Vermelha)

Aplicações (APP) para ajudar nas
deslocações:



SERVIÇOS DE 
EMERGÊNCIA

Número nacional de emergência - 112
Bombeiros - 213 422 222
Centro de Informação Antivenenos - 808
250 143
Saúde 24 – 808 24 24 24
PSP – 218 111 000
Cruz Vermelha- 217 714 000
GNR – 213 217 000
Proteção Civil – 214 247 100

  

Mais informações em:
https://www.securitasdirect.pt/conselhos-
seguranca/dicas-seguranca/numeros-
emergencia

https://www.securitasdirect.pt/conselhos-seguranca/dicas-seguranca/numeros-emergencia

