
Declaração de Compromisso de Honra 

Ao abrigo do Regulamento do concurso especial de acesso e ingresso do estudante internacional 
a ciclos de estudo de Mestrado no Instituto Politécnico de Portalegre 

Nome do Candidato(a):_____________________________________________ 

Documento Identificação:___________________________________________ 

Morada:_________________________________________________________ 

E-mail:_________________________ Telefone:_________________________ 

Declaro por compromisso de honra que reúno os requisitos de candidatura ao concurso 
especial de acesso e ingresso como estudante internacional: 

 Não tenho nacionalidade portuguesa; 
 Não tenho nacionalidade de um Estado-Membro da União Europeia; 
 Não requeri o ingresso através dos regimes especiais de acesso e ingresso regulados e 

organizados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) do Governo Português; 
 Não estou a frequentar programa(s) de mobilidade internacional, acordos de 

intercâmbio com esse objetivo, ou de um ciclo de estudos em associação com uma ou 
mais instituições de ensino superior estrangeiras; 

 Não resido legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 1 
de janeiro de 2022; 

 Não sou beneficiário, em 1 de janeiro de 2022, de estatuto de igualdade de direitos e 
deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado 
Português e o Estado de que são nacionais; 

 Não tenho familiares de portugueses ou de nacionais de um estado membro da União 
Europeia, independentemente da sua nacionalidade. 

 Informarei o Politécnico de Portalegre, no prazo máximo de dez dias úteis, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, na redação atual, caso se venham a 
verificar circunstâncias que impliquem a cessação da aplicação do estatuto do estudante 
internacional; 

 Possuir os pré-requisitos exigidos para o curso a que me candidato, quando aplicável, 
sendo a sua comprovação entregue junto da demais documentação original e 
devidamente validada pelas entidades competentes. 
 

Declaro ter conhecimentos da língua portuguesa nível B1 e se aplicável, comprometo-me a 
frequentar curso conducente ao conhecimento da língua requerida para a frequência do 
curso, até atingir o nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

Por ser verdade, esta declaração vai ser assinada por mim. 

 

Data, _________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do candidato ________________________________________________________ 

(a igual à do documento de identificação) 


