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gyetemek számos ösztöndíj lehetőséget hirdetnek meg
tóknak, amelyekről elsősorban az egyetemek honlapján
ni. Ha valaki Portugáliában vagy Spanyolországban szeprogramban résztvenni, érdemes csatlakozni a Hispanic
cholars (http://www.studyabroadscholars.org/index.
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FoglalkoztatásiHivatal
és
Foglalkoztatási
A kiadvány az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programja támogatásával készült.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
A kiadvány
nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság jelen kérdésekre vonatkozó
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető
hivatalos
véleményét.
felelőssé az abban
foglaltak
bárminemű felhasználásáért.
Készült:
a Foglalkoztatási Hivatal digitális nyomdájában
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
2011

Kiadja:
Foglalkoztatási és szociális Hivatal
nemzeti pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Pirisi Károly
Kiadás éve: 2008.

szociális Hivatal

Nemzeti Pályainformációs
nemzeti pályainformációs
Központ

Központ

Busz: Az állami autóbusz társaság mellett számos magáncég
üzemeltet buszjáratokat, amelyek közül sok a nap 24 órájában
jár, és lefedi a vasúti hálózat által nem érintett településeket.
További információ: www.eurolines.com, www.eva-bus.com

Kedves Érdeklődő!
A Nemzeti Pályainformációs Központ (Eurog uidance Hungary) az Európai
Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte
meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Fog-

Vízi közlekedés: Portugáliában a nagyobb kikötőket számos
kompjárat köti össze, és több nemzetközi járat is működik.
Nagyobb kikötő városok: Faro, Horta, Lisszabon.
További információ: http://www.ferrylines.com/

lalkoztatási Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2007–2013
közötti időszakban az európai uniós hátteret az Egész életen át tartó tanulás
programja biztosítja. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész
életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele,
illetve a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.
A www.npk.hu és www.euroguidance.hu honlapon számos információ olvasható az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról,
gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú
oktatási intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak

Algarve

Porto

Nemzeti ünnepek:

Telefon:

a végzettségek kölcsönös elismeréséről is.
Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,

•
•

mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Portugália – Alapvető információk:

Lisszabon

Hivatalos név: Portugália
Elhelyezkedés: Dél-nyugat Európa
Terület: 92 391 km²
Népesség: 10 524 145 fő
Főváros: Lisszabon
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: portugál
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: római katolikus, protestáns
Időzóna: közép-európai idő (CET) -1 óra
Hívószám: +351
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Január 1. – Újév
Március 15. – Az 1848. évi forradalom és
szabadságharc ünnepe
Április körül változó Nagypéntek
Április körül változó Húsvét vasárnap
Április körül változó Húsvét hétfő
Április 25. – A felszabadulás napja
Május 1. – A munka ünnepe
Június 10. – Nemzeti ünnep
Június körül változó Mennybemenetel
Június körül változó Pünkösd
Június 24. – Szent János ünnepe
Augusztus 15. – Szűz Mária mennybemenetele
Október 5. – A köztársaság ünnepe
November 1. – Mindenszentek
December 1. – Az ifjúság ünnepe
December 8. – Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
December 25. – Karácsony

Sürgősségi ellátás:
Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 112 , Tűzoltók: 122 , Rendőrség: 112
Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány
felmutatásával, a portugál állampolgárokéval megegyező
sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai
Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

•

Nemzetközi hívószám: +351

Nagyobb városok hívószámai:
Település

Hívószám

Lisszabon

+1

Braga

+53

Coimbra

+39

Madeira

+91

Porto

+2

Santa Cruz

+92

Velas

+95

Közlekedés:
Repülőterek: Portugáliának öt nemzetközi repülőtere van,
Lisszabonban, Portoban, Faroban, Funchalban (Madeira) és
Ponta Delgada-ban (Azori-szigetek). Az országban több belföldi repülőtér is van. A nemzetközi légikikötőkből Európa
minden nagyobb városába indul járat, de kisebb repülőterek is indítanak nemzetközi járatokat. További információ:
http://www.ana.pt/portal/page/portal/ANA/
Vasút: A vasúti közlekedés gyors, olcsó és kényelmes Portugáliában, a vasúti hálózat szinte az egész országot lefedi. Számos nemzetközi járat indul nagyobb európai városokba.
További információ: www.cp.pt

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: A gyerekek 3 és 5 éves koruk
között járhatnak óvodába, de az óvodai nevelés nem kötelező.
Általános iskola: Az általános iskolai oktatás kilenc évig
tart, és kötelező. Három ciklusból épül fel: az első ciklus
(négy év) általános ismereteket ad, a második (két év) és
harmadik (három év) ciklusban a tanulók már szélesebb
körű ismereteket szereznek.
Középiskola: A középiskolai oktatás három éves (10-12. évfolyamig). A tanulók gimnáziumokban és szakközépiskolákban sajátíthatják el az ismereteket. Az állami iskolák ingyenesek, a magániskolák tandíjkötelesek.
Felsőoktatás: Portugáliában a felsőoktatás egyetemeken és főiskolákon folyik. A főiskolákon bachelor, míg az egyetemeken
bachelor, master és phd diplomák szerezhetőek. A főiskolai és
egyetemi helyekre a felvételizők központi felvételi vizsga letételével kerülhetnek be.
További információ:
http://www.euroeducation.net/prof/porco.htm

