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Mensagem de Boas-Vindas | Cara Família AFS, provavelmente estão a preparar tudo para             
receber o/a vosso/a novo/a filho/a AFS. É muito importante que leiam os materiais de              
orientação, nomeadamente: o Manual para Famílias de Acolhimento e este pequeno manual            
com informações úteis para as primeiras semanas. 
 
Orientação dos Estudantes AFS  | No nosso website todos os estudantes AFS podem aceder a               
materiais de orientação, actividades de orientação e Manuais de Português, ficheiros áudio e             
exercícios para se iniciarem na nossa língua. Motivem o/a vosso/a filho/a a descobrir estes              
materiais! 
 
www.intercultura-afs.pt/afsstudents   Password: welcome 
 
Também as famílias de acolhimento têm uma zona reservada onde podem encontrar toda a              
informação para download: 
 
http://www.intercultura-afs.pt/orientacao-para-familias-de-acolhimento-afs/  Password: afs 
 
Chegada a Portugal | Quando chegarem ao aeroporto de Lisboa todos os estudantes serão              
recebidos pelos voluntários AFS e irão para o Campo de Chegada, um fim-de-semana de              
orientação onde poderão descansar, provar a primeira comida portuguesa, conhecer AFS’ers           
de todo o Mundo, voluntários e staff e participar em diversas actividades que permitam              
conhecer, perceber e experienciar um pouco da cultura e língua Portuguesas. No Domingo os              
AFS’ers são apresentados à sua família de acolhimento ou viajam ao seu encontro. Para este               
primeiro momento de encontro, deixamos ao vosso critério e criatividade como desejam            
receber o/a vosso/a novo/a filho/a: um cartaz, uma flor, um balão… ou um abraço e beijinhos.                
Recomendamos que nas primeiras semanas usem a  Actividade 1 – Começar a Vida em              
Família para ir explicando o funcionamento da casa e a dinâmica da vossa família que os                
jovens também receberam em Inglês. 
 
Orientações AFS |  Periodicamente irão receber a  newsletter  Orientações de Aprendizagem           
Intercultural para Estudantes e Famílias  com: informações úteis, enquadramento do processo           
de aprendizagem intercultural, conselhos e actividades de reflexão de aprendizagem AFS.           
Estas informações são também um ponto de partida interessante para conversarem todos            
juntos. 
 
Os próximos meses serão de muita descoberta acerca da vossa família, do vosso/a novo/a              
filho/a, sendo que irão olhar com outros olhos para a vossa casa, bairro, escola, cidade –                
tornem estes momentos de descoberta numa experiência incrível! 
 
Antes da experiência começar o vosso contacto principal será: 
Sofia Dias, Coordenadora de Recrutamento Acolhimento 
Email:  sofia.dias@afs.org  Telefone: + 351 911 114 203 
 
Durante a experiência de acolhimento o vosso contacto principal será: 
Eunice Neta, Coordenadora de Apoio & Aconselhamento 
Email:  eunice.neta@afs.org  Telefone: + 351 911 144 510 
 
Desejamos-vos uma excelente viagem pela nossa cultura Portuguesa e aprendizagem de           
outras culturas! 
 
Intercultura-AFS Portugal 
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Escola |  O primeiro contacto com a escola é normalmente feito pela Intercultura-AFS             
Portugal, logo que a escola esteja disponível para vos receber e ao estudante AFS, entraremos               
em contacto convosco para que se dirijam à escola e formalizem a matrícula enquanto              
encarregados de educação e já com a presença do/a estudante. 
 
Pedro Carmona, Coord. de Desenvolvimento Organizacional e Relações com Escolas 
Email:  pedro.carmona@afs.org  Telefone: + 351 911 133 233 
 
Antes de comprar os livros escolares, o estudante ou família deverão enviar a Lista dos Livros                
necessários para a Sede da Intercultura-AFS Portugal, para saber se temos os mesmos             
disponíveis para empréstimo, todos os livros escolares devem ser devolvidos no final da             
experiência AFS: 
 
Aurora Mousinho, Secretária Administrativa 
Email:  aurora.mousinho@afs.org  Telefone: + 351 213 247 070 
 
Caso contrário, é pedido aos estudantes (ou família de acolhimento) que adquiram os Manuais              
Escolares que necessitam. Após a compra dos mesmos deverão enviar a factura discriminada             
da livraria (o título do manual é suficiente), de forma a receberem o reembolso. 
 
Não se esqueçam de escrever no verso da factura quem efectuou a despesa, para que a                
transferência seja à ordem de quem a realizou. Se não for possível nem ao estudante, nem à                 
família realizar esta despesa, agradecemos que nos contactem para que possamos adquirir os             
livros para o/a estudante. 
 
Atenção | São apenas facultados os manuais escolares oficiais. Os livros de leitura, dicionários              
e gramáticas poderão sempre ser solicitados na biblioteca da escola ou pedidos emprestados a              
algum colega de escola – não serão reembolsados pela Intercultura-AFS Portugal. Todos os             
livros escolares devem ser devolvidos no final da experiência AFS. 
 
Material Escolar |  O material normalmente usado nas aulas (ex. Lápis, canetas, cadernos, etc)              
deverá ser comprado pelo/a próprio/a estudante aplicando-se o mesmo ao material solicitado            
na área de Artes, Ciências ou de Matemática. Despesas com equipamento desportivo ou             
materiais para certas disciplinas não serão reembolsadas (ex: sapatilhas, fato de banho, bata,             
t-shirts, calculadora). 
 
Matrícula |  No acto de inscrição a escola solicita ao estudante que pague a matrícula, propinas                
e seguro escolar sendo estas despesas reembolsadas pela Intercultura-AFS desde que os            
respectivos recibos sejam enviados para o nosso escritório. 
 
Almoços escolares |  A Intercultura-AFS pagará o almoço do/a estudante no refeitório escolar             
(não são aceites despesas efectuadas no bar ou no buffet da Escola). Para que as refeições                
escolares sejam reembolsadas, é necessário o envio ou do extracto mensal do cartão da              
escola onde estão discriminados os consumos efectuados na cantina ou então os            
recibos/declaração da compra dos respectivos almoços. Uma vez mais alertamos que o valor             
do reembolso diz sempre respeito aos valores praticados nas escolas públicas (máx. 1.76€),             
ainda que o estudante frequente uma escola privada. 
 
Cartões Magnéticos |  A maioria das escolas utilizam cartões magnéticos. Os estudantes podem             
imprimir a listagem das suas despesas (almoços escolares, por exemplo) e enviar-nos como             
factura. Os recibos referentes ao carregamento do cartão, não são válidos para reembolso,             
mas sim o extracto das despesas. 
 
Fotografias |  As fotografias tipo passe normalmente solicitadas para as inscrições ou passe             
escolar não são reembolsadas pela Intercultura-AFS. 
 
Visitas de estudo |  As visitas de estudo em que os estudantes AFS queiram participar terão de                 
ser custeadas pelos pais do país de origem tendo em conta que são actividades facultativas e                
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que não fazem parte do programa AFS. Algumas escolas realizam visitas a outros países              
Europeus – nestes casos o/a estudante é responsável por verificar antecipadamente junto da             
Embaixada/Consulado do país de destino da visita quais são os requisitos para poder entrar              
nesse país e regressar a Portugal. Atenção, pois os estudantes com visto, estão apenas              
autorizados a estudar em Portugal – este visto não garante a entrada noutros países Europeus,               
do Espaço Schengen ou outros países estrangeiros. Por outro lado, qualquer viagem ao             
estrangeiro é considerada independente e carece de um termo de responsabilidade AFS e uma              
Autorização de Saída original com assinaturas reconhecidas em notário (caso seja menor de             
idade), assinados pelos pais naturais  As viagens de finalistas não são consideradas visitas             
de estudo e, por motivos de segurança, não é permitido aos estudantes AFS participar              
nestas viagens. 
 
Transporte Escolar |  Se o estudante tiver necessidade de utilizar meios de transporte público              
para se deslocar para a escola, a Intercultura-AFS cobrirá essa despesa, bastando que envie              
mensalmente o recibo do passe para o nosso escritório. Se antes de obter o passe mensal, o                 
estudante tiver que comprar bilhetes diários ou pré-comprados deverá enviar a factura para a              
Intercultura. Não são aceites bilhetes ou talões, mesmo que o preço seja mencionado – a única                
forma válida de reembolsar o estudante é mediante a apresentação da factura. 
 
Faltas escolares |  Faltas injustificadas na escola são motivo de expulsão do programa e de               
regresso imediato ao país de origem.  As faltas escolares são sempre justificadas pela             
família de acolhimento (mesmo que o estudante seja maior de 18 anos):  por motivo de               
doença, participação em actividades da Intercultura ou outras situações que a família considere             
pertinentes. 
 
Reembolsos |  A Intercultura-AFS reembolsará grande parte das despesas que o/a estudante            
AFS terá durante o programa. Por favor leiam com atenção de modo a que possam               
compreender tudo o que é reembolsado e como é reembolsado, em caso de dúvida poderão               
sempre contactar com o nosso escritório. 
Para que possam perceber de que forma os reembolsos serão efectuados, aqui fica um              
pequeno esquema: 
Até ao dia 15 de cada mês | recepção de recibos referente ao mês anterior 
Nas semanas seguintes | processamento e pagamentos. 
 
Os reembolsos efectuados são sempre referentes ao mês anterior.  Não são aceites            
facturas/recibos em atraso (ex. em Outubro são efectuados os reembolsos referentes a            
Setembro. Em Novembro são reembolsadas as despesas de Outubro, sendo que não serão             
aceites facturas/recibos de Setembro).  Esta regra serve para que não se deixem acumular             
despesas de meses anteriores. 
 
Modalidades de Reembolsos: 
Os reembolsos poderão ser efectuados por duas modalidades: 
1 – Por  cheque , enviado para a morada da família de acolhimento passado à ordem ou do                 
estudante ou de um dos elementos da família de acolhimento; 
2 –  Transferência bancária para um NIB disponibilizado por um dos membros da família de               
acolhimento (basta o envio por e-mail ou fax do comprovativo do mesmo). 
 
Exemplo | Após a chegada, todas as despesas (justificadas através de recibo ou factura, não               
são aceites outro tipo de justificativos: senhas, bilhetes, talões de máquina registadora, etc)             
deverão ser enviadas para a nossa sede até 15 de Outubro. Os reembolsos em cheque ou                
transferência bancária, serão enviados após o processamento dos mesmos. 
 
Atenção | Não são feitos reembolsos no escritório, isto é, TODOS os estudantes devem enviar               
os recibos/ facturas (ou entregar pessoalmente) para a nossa sede, aguardando pelo seu             
cheque através do correio. Os estudantes e famílias devem apresentar recibos ou facturas, não              
são reembolsados bilhetes de transporte, senhas, talões. Os estudantes e famílias devem            
identificar sempre o seu nome e a razão daquela despesa. No caso das despesas médicas, é                



 

obrigatório apresentar uma descrição da situação de doença que originou a despesa . No caso              
de despesas de farmácia, só são reembolsados medicamentos com prescrição médica. 
 

O NIF da Intercultura-AFS Portugal é o 500 788 073 
 
Exemplo |  No verso do recibo/factura escrever o “Maria Lopez” “Paraguai” “Campo AFS”. 
 
Atenção | Sempre que as despesas forem pagas pela família de acolhimento, escrevam no              
verso dos recibos/ facturas o vosso nome. Caso contrário o reembolso será sempre efectuado              
ao estudante. Façam sempre uma cópia dos recibos/facturas que nos enviam, desta forma,             
caso haja algum extravio do correio, é possível recuperar a informação enviada. 
 
Ana Duarte, Coordenação Financeira 
Email:  ana.duarte@afs.org   Telefone: + 351 939 240 001 
 
Acompanhamento |  A cada família de acolhimento e respectivo estudante é atribuído/a            
um voluntário/a de contacto da Intercultura-AFS Portugal. O papel do/a voluntário/a de contacto             
é apoiar o processo de aprendizagem intercultural, tanto do/a estudante como da família,             
durante toda a experiência. O/a voluntário/a de contacto, para além da sua experiência             
pessoal, é formado/a pela Intercultura para poder facilitar o processo de aprendizagem e             
adaptação intercultural. O seu papel é, se for necessário, o de mediador/a entre o/a estudante               
e a família, estando numa posição privilegiada para perceber e aconselhar ambos.            
Normalmente, se o/a estudante tem dificuldades na escola ou na família, é esta que serve de                
conselheira, explicando o comportamento da sociedade portuguesa. 
 
Por vezes, algumas áreas não têm um Núcleo ou Clube Intercultura ou não existem voluntários               
disponíveis, nestes casos tentaremos colocar-vos em contacto com voluntários de áreas           
relativamente mais próximas. 
 
Irão receber os contactos do/a vosso/a Voluntário/a de Contacto, devem contactá-lo/a           
directamente sempre que surjam dúvidas ou situações que requeiram atenção, no entanto, não             
hesitem em contactar a Sede, se for necessário: 
 
Coordenadora de Apoio & Aconselhamento | Eunice Neta 
21 324 7070 | 911 144 510 |  eunice.neta@afs.org 
 
Calendário |  O ano escolar inicia-se de  12 a 17 de Setembro 2018 , o 1º período termina a                  
14 de Dezembro , o 2º período será de  3 de Janeiro a 5 de Abril 2019 (pausa de Carnaval de                    
4 a 6 de Março) e o 3º período de  23 de Abril a 5 de Junho (11º e 12º anos) ou  14 de Junho                         
(10º ano). De seguida, encontram o calendário AFS, com as actividades agendadas para             
2018/2019: 
 
1 Setembro | Orientação Pré-Chegada I | Regional (Norte, Centro, Sul) 
Este é o primeiro momento de orientação para famílias de acolhimento, de forma a preparar a                
experiência de acolhimento. 
 
9 Setembro | Abertura do Ano AFS | Nacional Núcleo de Lisboa 
Os jovens têm o seu primeiro momento de orientação quando chegam a Portugal, o Campo de                
Chegada. No Domingo à tarde conhecem as suas famílias de acolhimento. Este é o grande               
momento do encontro pessoal! 
 
19 a 21 Outubro | Campos de Orientação Regional | Núcleos do Porto (Norte), Coimbra               
(Centro) e Costa Azul (Sul) 
Esta actividade é dirigida aos estudantes e é obrigatória. No dia 21, à tarde, temos a                
Orientação II para famílias de acolhimento. 
 
1 e 2 Dezembro | Campo de Partida Trimestral | Nacional Núcleo de Lisboa 
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Na véspera da sua viagem para o encontro final em Bruxelas, os estudantes e famílias de                
Programa Trimestral terão um último momento de orientação e os jovens serão acompanhados             
ao aeroporto pelos voluntários, no dia seguinte. 
 
8 Dezembro | Almoço de Natal | Nacional Núcleo Costa Azul 
Participantes, Famílias e Voluntários AFS de todo o país encontram-se para celebrar o Natal.              
Esta é uma actividade facultativa. 
 
18 a 20 de Janeiro 2019 | Chegada dos Estudantes Semestrais ‘19* 
 
22 a 24 Fevereiro | Campo de Orientação Intermédia opcional* 
23 a 24 Fevereiro | Campo de Partida Semestral ‘18* 
Esta orientação está a ser revista. 
Na véspera da sua viagem de regresso, os estudantes e famílias de Programa Semestral              
(Set’18) terão um último momento de orientação e os jovens serão acompanhados ao             
aeroporto pelos voluntários, no dia seguinte. Os estudantes que permaneçam em Portugal (fora             
do Programa AFS) não participam neste campo. 
 
17 a 19 Maio | Campos de Despedida Regionais (Norte, Centro, Sul)* 
Esta actividade é dirigida aos estudantes e é obrigatória. No Domingo, à tarde, temos a               
Orientação III para famílias de acolhimento. 
 
29 a 30 Junho | Campo de Partida | Nacional* 
Na véspera da sua viagem, os estudantes e famílias terão um último momento de orientação e                
os jovens serão acompanhados ao aeroporto pelos voluntários, no dia seguinte. Os estudantes             
que permaneçam em Portugal (fora do Programa AFS) não participam neste campo. 
 
*O Calendário de 2019 só estará confirmado no final do ano 2018. 
 
Paralelamente, os órgãos locais da Intercultura-AFS Portugal poderão organizar durante o ano            
várias actividades facultativas, que podem ser de carácter lúdico, cultural, pedagógico ou            
comunitário. Estas actividades são da iniciativa dos órgãos locais e de participação facultativa.             
Serão contactados directamente. Entre Março e Maio os Núcleos AFS poderão ainda organizar             
um intercâmbio de Núcleos a nível nacional. 
 
Emergências Médicas |  A cobertura do Seguro Médico AFS inclui despesas médicas            
relativas a consultas, análises, exames, tratamentos, medicação e internamento.  Em Portugal,          
os estudantes podem dirigir-se a qualquer estabelecimento de saúde (seja público ou privado)             
apresentando a sua identificação e terão de pagar uma taxa moderadora superior à normal. No               
caso específico dos estudantes Europeus, devem apresentar o  Cartão Europeu de Saúde ,            
que reduz os custos da taxa moderadora. Posteriormente os recibos deverão ser enviados para              
a nossa sede em Lisboa, para que possamos proceder ao respectivo reembolso. 
 
Em caso de doença ou acidente do estudante que necessite hospitalização, os pais de              
acolhimento devem contactar imediatamente o/a voluntário/a de contacto e/ou a Sede dando os             
seguintes elementos: 

● descrição do acidente ou início da doença 
● nome e número de contacto do serviço que assiste o estudante 
● resultado dos exames realizados até ao momento. 

 
Qualquer intervenção cirúrgica deve ser comunicada à Intercultura-AFS imediatamente. A          
Intercultura entrará em contacto com a família natural, através do escritório nacional do país de               
origem do estudante. Em casos de lesões ou doenças de menor gravidade basta enviar  a               
posteriori  a informação médica para a nossa Sede. Peça sempre um diagnóstico ou uma              
informação médica por escrito, assim como o recibo ao liquidar as contas relacionadas com a               
doença do estudante, para que vos possamos reembolsar. 
 



 

Despesas médicas não cobertas | O seguro médico AFS não cobre as seguintes despesas              
médicas: 

● MNSRM - Medicamentos não sujeitos a receita médica 
● Tratamento oftalmológico de rotina (exames, óculos, lentes de contacto), salvo os           

que resultem de acidentes 
● Cuidados odontológicos de rotina, salvo os que resultem de acidentes 
● Exames físicos gerais 
● Exames físicos para fins desportivos, vacinações e imunizações 
● Qualquer condição médica previamente existente (asma, diabetes, doença celíaca,         

etc) 
 
Fora das horas normais de expediente poderão ligar para o 
Número de Emergências AFS + 351 93 924 7585 . 
 
Contudo este número só serve para atendimento de situações de emergência médica grave.             
Ao ligar  DEVE DEIXAR MENSAGEM NO CORREIO DE VOZ , dizendo o nome, número de              
contacto e qual é a situação de emergência. Um elemento de staff da Sede entrará em contacto                 
convosco logo que possível. 
 
Viagens & Visitas do País de Origem |  A experiência AFS é uma experiência de               
profunda imersão cultural, não é uma experiência de viagens e turismo. Como tal,             
desaconselhamos vivamente viagens independentes. Estas regras foram desenvolvidas para         
assegurar a integridade do Programa AFS e para ajudar os estudantes a adaptarem-se             
completamente à sua vida como estudantes de intercâmbio em Portugal. Os estudantes AFS             
têm obrigações para com as suas famílias de acolhimento, comunidades e escolas. Para além              
de que a Intercultura-AFS Portugal é responsável pelos estudantes; pelo que tem de saber              
onde contactá-los em caso de emergência. Para que as viagens dos estudantes sejam             
planeadas de forma segura, a Intercultura-AFS Portugal estabeleceu um conjunto de normas,            
descritas de seguida.  No caso de um estudante viajar sem cumprir as normas da              
Intercultura-AFS, essa acção poderá resultar no regresso imediato ao seu país de            
origem. 
 
O/A estudante AFS pode realizar os seguintes tipos de viagens: 

▪ Dentro de Portugal, quando acompanhado por  elementos da família de acolhimento           
maiores de idade (+18) 

▪ Dentro de Portugal, quando acompanhado por  professores (visitas de estudo) 
▪ Dentro de Portugal, quando acompanhado por  organizações aprovadas pelo AFS (com           

supervisão de adultos) 
▪ Dentro de Portugal para visitar outro AFS’er e ficar com uma  Família AFS aprovada 
▪ Dentro de Portugal para  actividades da Intercultura-AFS Portugal . 

 
Para este tipo de viagens é necessária a autorização da família de acolhimento e a               
Coordenadora de Apoio & Aconselhamento ( eunice.neta@afs.org ) deverá ser notificada por          
email ou através do  Pedido de Autorização para Viagem  (clicar no link ou ver abaixo). 
 
Todos os outros tipos de viagem são considerados  VIAGENS INDEPENDENTES , onde se            
incluem: 

▪ Dentro de Portugal, sozinho ou acompanhado de menores de idade (-18) 
▪ Todas as viagens para fora do país (estrangeiro). 

 
Recomendamos que não façam qualquer Viagem Independente: 
Estudantes  Trimestrais  durante o  1º mês 
Estudantes  Semestrais  durante os primeiros  2 meses 
Estudantes  Anuais  durante os primeiros  3 meses 
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Para realizar uma viagem independente o estudante tem que apresentar com 15 dias (duas              
semanas) de antecedência o Pedido de Autorização para Viagem | Travel Permission Request             
Form em: 
 
Inglês |  
https://www.afsglobal.org/TravelPermissionForm?HostIOC=POR&language=English 
ou 
Português |  
https://www.afsglobal.org/TravelPermissionForm?HostIOC=POR&language=Portugu
ese 
 
Todas as viagens ao estrangeiro (mesmo que com a família ou escola de acolhimento)              
requerem um termo de responsabilidade AFS assinado pelos pais naturais., mas também            
uma Autorização de Saída de Menores, original, assinada pelos pais naturais e            
reconhecida em notário. O estudante é ainda responsável por verificar com a            
Embaixada/Consulado do país se precisa de visto. O visto Português deverá estar válido             
e ter Múltiplas Entradas em Portugal. 

 
Após este pedido de autorização, se a viagem for aprovada entraremos em contacto com o               
AFS do país de origem a fim de obter um Termo de Responsabilidade dos Pais Naturais do/a                 
estudante. Só após a recepção deste termo de responsabilidade é que o estudante pode              
realizar a viagem. 
 
Não são autorizadas | viagens de grupo com mais de 4 AFS’ers 

| viagens que impliquem faltar às aulas 
| viagens de finalistas 

 
Atenção | Por favor não reservem nem paguem qualquer viagem que ainda não tenha              
sido aprovada pelo escritório da Intercultura-AFS Portugal. 
 
Não recomendamos visitas de familiares e amigos do país de origem. Todas as visitas têm de                
ser aprovadas pelo escritório da Intercultura-AFS Portugal, não devem interferir com a            
frequência escolar nem com planos da família de acolhimento. Recomendamos que familiares            
e amigos do país de origem só planeiem visitas para depois de  Janeiro , durante os períodos                
de  férias escolares  e  nunca mais de 1 semana . 
 
Certificados de Registo & Vistos | Só para Programa Anual e Semestral 
Se o estudante vem de um destes países ou tem nacionalidade: 
Espanha, França, Itália, Grécia, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Suécia,          
Finlândia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, República Checa, Eslováquia, Estónia, Letónia,          
Lituânia, Hungria, Polónia, Eslovénia, Chipre, Malta, Bulgária, Roménia, Islândia, Liechtenstein,          
Noruega, Principado de Andorra e Suíça. 
 
Uma vez em Portugal terá de pedir um  Certificado de Registo   para Cidadão da UE/EEE/Suíça. 
Onde |  Câmara municipal da área de residência. Antes da deslocação, verifique junto da              
Câmara municipal da sua área de residência qual o local exacto para atendimento bem como               
os horários de funcionamento. 
 
Quando |  No prazo de 30 dias após decorridos três meses da entrada no território nacional. 
 
Que documentos são necessários|  Documento de identificação válido (BI ou Passaporte),           
Declaração da Intercultura-AFS Portugal, Declaração de inscrição em estabelecimento de          
ensino. 
 
Quanto custa |   15 €  [Os estudantes são responsáveis por este custo, que não é reembolsado.] 
 

https://www.afsglobal.org/TravelPermissionForm?HostIOC=POR&language=English
https://www.afsglobal.org/TravelPermissionForm?HostIOC=POR&language=Portuguese
https://www.afsglobal.org/TravelPermissionForm?HostIOC=POR&language=Portuguese


 

Se absolutamente necessário, o NIF no recibo deverá ser o da família de acolhimento ou               
pessoa que acompanhe o estudante AFS. Os Estudantes AFS não devem ter nem pedir              
um NIF (Número de Identificação Fiscal). 
 
Vistos 
Todos os estudantes AFS (Programa Semestral e Anual) que venham de outros países e              
tenham um Visto de Residência (art. 62º Lei nº 23/07 ou art. 54º Lei n.º 29/2012) deverão pedir                  
uma Prorrogação de Estada Temporária para Intercâmbio de Estudantes, antes de expirar a             
validade do seu visto de entrada (120 dias). 
 
Marcação |  A prorrogação do visto só é feita mediante marcação. Antes de expirar a validade 
do visto de entrada (120 dias) a Intercultura-AFS Portugal irá fazer a marcação, mas caso a 
data e hora não sejam convenientes para o estudante e/ou família de acolhimento, poderão 
remarcar no site do SEF:  www.sef.pt  
 
Que documentos são necessários |  Impresso modelo próprio. 2 fotografias iguais tipo passe (a              
cores, fundo liso, actualizadas – verifique se no SEF da vossa área de residência são               
necessárias fotos). Passaporte. Declaração da Intercultura-AFS Portugal. Declaração de         
inscrição em estabelecimento de ensino. Autorização para Consulta do Registo Criminal.           
Bilhete de regresso – cópia da reserva. Poderão ser requisitados outros documentos adicionais             
tanto ao estudante como à família de acolhimento, pelo que deverão confirmar os documentos              
que devem levar aquando da marcação. 
 
Quanto custa | entre 100 € a 150 € , dependendo da duração do programa. [Os estudantes são               
responsáveis por este custo, que não é reembolsado.] 
 

 
Caso tenham alguma dúvida ou necessidade de apoio, 

não hesitem em nos contactar. 

http://www.sef.pt/

