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Feira “Estudar em Espanha” apresenta aos estudantes
portugueses as ofertas educativas do país vizinho


15 Universidades espanholas apresentarão as suas opções ao
nível de licenciaturas, mestrados, pós-graduações e muito mais,
através de stands virtuais.

10 de março de 2021. No próximo dia 23 de março, das 10h às 18h, irá realizar-se a
primeira edição da Feira “Estudar em Espanha”, em Portugal, totalmente virtual e gratuita,
com o objetivo de apresentar a oferta educativa espanhola aos estudantes portugueses.
O evento, totalmente gratuito, contará com a participação de 15 universidades espanholas,
públicas e privadas, que darão a conhecer a sua ampla oferta académica de licenciaturas,
pós-graduações, mestrados, doutoramentos, especializações e MBA’s, através de stands
virtuais.
Para além de visitarem a Feira, os estudantes que se inscrevam poderão ainda aceder a
palestras e agendar reuniões privadas com as diferentes instituições presentes. Tudo isto
através de uma plataforma virtual que recria na perfeição a experiência do visitante a uma
feira presencial.
Esta é uma excelente oportunidade para os estudantes portugueses se informarem em
primeira mão sobre as instituições e centros de estudo espanhóis, tanto no que diz respeito
a ofertas educativas, como bolsas de estudo, aprender e/ou aperfeiçoar a língua ou outros
serviços variados e relevantes para os estudantes.
A Feira “Estudar em Espanha”, organizada pelo SEPIE (Serviço Espanhol para a
Internacionalização da Educação), em colaboração com a Departamento de Educação da
Embaixada de Espanha em Portugal e o Instituto Cervantes, chega pela primeira vez a
Portugal como resposta ao interesse demonstrado pelas instituições e estudantes em
relação à oferta académica espanhola, adaptada ao formato virtual no seguimento das
restrições impostas pelo atual cenário pandémico.
Devido à proximidade geográfica e às excelentes relações entre ambos os países, para além
do facto de pertencer ao Espaço Europeu de Educação Superior, Espanha é um dos destinos
mais atrativos para os estudantes portugueses, tanto pela facilidade de viagens e
transporte, como a nível de formalidades. Só no ano letivo passado, 2 800 portugueses
realizaram os seus estudos superiores no país vizinho.
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As Universidades espanholas estão abertas ao talento, à inovação e à inclusão, sendo um
fiel exemplo internacional nos rankings mundiais pela qualidade dos estudos superiores.
Para além disso, os motivos para escolher Espanha como destino educativo internacional
são inúmeros: os programas de estudos transmitidos em inglês; os competitivos preços de
matrícula; o idioma espanhol que, para além de ser facilmente entendido pelos
portugueses, é o segundo idioma utilizado em publicações científicas e o terceiro idioma
mais usado na internet; a qualidade de vida; a segurança; a gastronomia; o turismo
sustentável e, claro, a proximidade com Portugal, fazem de Espanha um lugar perfeito para
estudar.
__________________
Mais informações:
-

Inscrições: www.estudiarenespana-portugal.easyvirtualfair.com

comunicacion@sepie.es
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