
 

LOCALIDADE UNIVERSIDADE/INSTITUTO PÁGINA WEB CONDIÇÕES PREFERENCIAIS PARA SNTCT 

ALMADA 

 
 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JEAN PIAGET (*) www.ipiaget.org 

(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

 

 ISEIT - INSTITUTO DE ESTUDOS INTERCULTURAIS E TRANSDISCIPLINARES DE 
ALMADA (*) 

www.ipiaget.org 
(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

 
 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO JEAN PIAGET (*) www.ipiaget.org 

(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

LEIRIA   INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E ADMINISTRAÇÃO 
www.islaleiria.pt 
Telf: (+351) 244820650 
Email: geral@islaleiria.pt  

• Redução de 10% do valor das propinas mensais 

LISBOA 

 

 INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS (LISBOA) 
www.istec.pt 
Telf: (+351) 218436670 
Email: info@istec.pt  

• Redução de 10% na propina mensal 

• Isenção do pagamento da taxa de candidatura;  

• Isenção do pagamento da taxa de inscrição anual;  

• Isenção do pagamento da taxa de matrícula; 

• Isenção do pagamento da taxa de inscrição para a 
realização da prova de maiores de 23; 

• Isenção do pagamento da taxa de inscrição para a 
realização da prova de capacidades;  

 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DA LUSOFONIA 
https://www.ipluso.pt/ 
Telf: (+351) 217548625 
Email: info@ipluso.pt  

• Redução de 10% do valor das propinas mensais. 

 INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO 
www.isg.pt 
Telf: (+351) 217513700 
Email: informacoes@isg.pt  

• Redução de 10% no valor das mensalidades aplicável 
aos sócios do sindicato, cônjuges e filhos. 

 

 UNIVERSIDADE EUROPEIA 

https://www.europeia.pt/  
Telf: (+351) 211451387 
Email: Email 
geral@universidadeeuropeia.pt  

• Licenciaturas: 10% de redução sobre o valor da propina anual 

• Mestrados:10% de redução sobre o valor da propina anual 

• EXECUTIVE EDUCATION: Executive Masters e Pós-
graduações - 10% de redução sobre o valor da propina anual 

 IPAM LISBOA - INSTITUTO PORTUGUÊS DE ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 
https://www.ipam.pt/lisboa  
Telf: (+351) 808203778 
Email: admissions.lisboa@ipam.pt  

• Licenciaturas - 10% de redução sobre o valor da propina anual 

• Mestrados:10% de redução sobre o valor da propina anual 

• EXECUTIVE EDUCATION: Executive Masters e Pós-
graduações - 10% de redução sobre o valor da propina anual 

 

 IADE - FACULDADE DE DESIGN, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 
https://www.iade.europeia.pt/  
Telf: (+351) 213939600 
Email: admissions@iade.pt  

• Licenciaturas: 10% de redução sobre o valor da propina anual 

• Mestrados: Design e Cultura Visual - 5% de redução sobre o 
valor da propina anual 

• Mestrados: Design do Produto e do Espaço / Design & 
Publicidade / Comunicação Audiovisual e Multimédia / Design 
Management - 10% de redução sobre o valor da propina anual 

• EXECUTIVE EDUCATION: Executive Masters e Pós-
graduações - 10% de redução sobre o valor da propina anual 

 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS (*) www.ese-jdeus.edu.pt 

(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 



 

 UNIVERSIDADE LUSÍADA 

www.lis.ulusiada.pt 
Telf: (+351) 213611500 
Email: info@lis.ulusiada.pt  
 

• Redução de 15% do valor das propinas mensais 
relativas a qualquer dos cursos de licenciatura, 
mestrado, doutoramento, pós-graduação, especialização 
e similares ministrados nas Universidades Lusíada de 
Lisboa, do Porto e de Vila Nova de Famalicão. 

• Para além do desconto nas mensalidades um desconto 
de 10% em todos os demais actos sujeitos ao 
pagamento de uma propina, exceptuando-se as 
candidaturas 

  UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS 
www.ulusofona.pt  
Telf: (+351) 217 515 500 
Email: info@ulusofona.pt  

• Redução de 10% do valor da propina; 

• Ficam excluídos deste Protocolo os cursos da Escola de 
Ciências e Tecnologias da Saúde, da Faculdade de 
Educação Física e Desporto, da Faculdade de Medicina 
Veterinária, os cursos de Licenciatura em Animação 
Digital, Cinema Vídeo e Comunicação Multimédia, 
Videojogos e o Mestrado em Estudos Cinematográficos 

 UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA (*) www.universidade-autonoma.pt 

(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

MAIA 
 
 INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DA MAIA (*) 

www.ismai.pt 
Telf: (+351) 229866000 
Telf: (+351) 808202214 
 Email: info@ismai.pt  

(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

MARINHA 
GRANDE 

 ISDOM INSTITUTO SUPERIOR D.DINIS 
www.isdom.pt  
Telf: (+351) 961736291 
Email: info@isdom.pt  

• Redução de 10% do valor das propinas mensais. 

PORTIMÃO  INSTITUTO SUPERIOR MANUEL TEIXEIRA GOMES 
www.ismat.pt  
Telf: (+351) 282450430 
Email: info@ismat.pt  

• Redução de 10% do valor das propinas mensais. 

PORTO 

 INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS (PORTO) 
www.istec.pt 
Telf: (351) 225193220 
Email: secretaria-porto@istec.pt  

• Redução de 10% na propina mensal 

• Isenção do pagamento da taxa de candidatura;  

• Isenção do pagamento da taxa de inscrição anual;  

• Isenção do pagamento da taxa de matrícula; 

• Isenção do pagamento da taxa de inscrição para a 
realização da prova de maiores de 23; 

• Isenção do pagamento da taxa de inscrição para a 
realização da prova de capacidades; 

 IPAM PORTO - INSTITUTO PORTUGUÊS DE ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 
https://www.ipam.pt/porto  
Telf: (+351) 808203778  
Email: admissions.porto@ipam.pt  

• Licenciaturas - 10% de redução sobre o valor da propina anual 

• Mestrados:10% de redução sobre o valor da propina anual 

• EXECUTIVE EDUCATION: Executive Masters e Pós-
graduações - 10% de redução sobre o valor da propina anual 

 

 UNIVERSIDADE PORTUCALENSE 
www.upt.pt 
Telf: (+351) 225572000 
Email: upt@upt.pt  

• 5% de redução na inscrição e 5% na propina para 
associados, cônjuges e filhos, nos cursos conferentes 
de grau 

 UNIVERSIDADE LUSÍADA 
www.por.ulusiada.pt  
Telf: (+351) 225570800 
Email: info@por.ulusiada.pt  

• Redução de 15% do valor das propinas mensais 
relativas a qualquer dos cursos de licenciatura, 
mestrado, doutoramento, pós-graduação, especialização 



e similares ministrados nas Universidades Lusíada de 
Lisboa, do Porto e de Vila Nova de Famalicão. 

• Para além do desconto nas mensalidades um desconto 
de 10% em todos os demais actos sujeitos ao 
pagamento de uma propina, exceptuando-se as 
candidaturas 

 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO 

www.ulp.pt  
Telf: (+351) 222073230 
Email: info@ulp.pt  

• Redução de 10% do valor da propina; 

• Ficam excluídos deste Protocolo os cursos da Escola de 
Ciências e Tecnologias da Saúde, da Faculdade de 
Educação Física e Desporto, da Faculdade de Medicina 
Veterinária, os cursos de Licenciatura em Animação 
Digital, Cinema Vídeo e Comunicação Multimédia, 
Videojogos e o Mestrado em Estudos Cinematográficos 

 

 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA (*) https://www.santamariasaude.pt/  
(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

 

 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PAULA FRASSINETTI 
https://www.esepf.pt 
Telf: (+351) 225573420 / 5 
Email: serv.admin.financ@esepf.pt  

• Nos Cursos de Licenciatura desconto de 5% na 
inscrição, mensalidade e anuidade; 

• Nos Cursos de Pós-Graduação, um desconto de 5% na 
candidatura, na inscrição e na mensalidade. 

 UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA 
https://www.ufp.pt/  
Telf. (+351) 225071300 
Email: geral@ufp.edu.pt  

• Desconto de 10 por cento na inscrição para formação 
profissional; 

• Desconto entre 10 por cento e 15 por cento do preço 
global da formação, não conducente a grau académico, 
com oscilação dependente da implicação e da dimensão 
do trabalho realizado pelas partes;  

• Desconto de 5 por cento na mensalidade de frequência 
de primeiro, de segundo e de terceiro ciclos de estudos. 

• Desenvolvimento de formação sénior para o SNTCT, 
concretizável mediante a organização de cursos livres, 
de participação em eventos académicos e científicos, 
com valor de desconto de 30 por cento sobre os preços 
de base. 

SANTARÉM  INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E ADMINISTRAÇÃO 

www.islasantarem.pt 
Telf: (+351) 243305880 
Email: info@islasantarem.pt  
 

• Redução de 10% nas propinas mensais estabelecidas 
pelo ISLA em qualquer dos cursos técnicos superiores 
profissionais, cursos de licenciatura, cursos de mestrado 
e cursos de pós-graduação/MBA ministrados. 

SILVES 
 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE JEAN PIAGET (*) www.ipiaget.org 

(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

 

ISEIT - INSTITUTO ESTUDOS INTERCULTURAIS E TRANSDISCIPLINARES DE 
SILVEs (*) 

https://ipiaget.org  
(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

V. N. 
FAMALICÃO 

 

 UNIVERSIDADE LUSÍADA 
www.fam.ulusiada.pt 
Telf: (+351) 252309200 
Email: info@fam.ulusiada.pt  

• Redução de 15% do valor das propinas mensais 
relativas a qualquer dos cursos de licenciatura, 
mestrado, doutoramento, pós-graduação, especialização 



e similares ministrados nas Universidades Lusíada de 
Lisboa, do Porto e de Vila Nova de Famalicão. 

• Para além do desconto nas mensalidades um desconto 
de 10% em todos os demais actos sujeitos ao 
pagamento de uma propina, exceptuando-se as 
candidaturas 

V. N. GAIA 

 INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E ADMINISTRAÇÃO 
www.islagaia.pt 
Telf: (+351) 223772980 
Email: info@islagaia.pt  

• Redução de 10% do valor das propinas mensais 

 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JEAN PIAGET (*) www.ipiaget.org 

(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

 
ESCOLA SUPERIOR D SAÚDE JEAN PIAGET (*) www.ipiaget.org 

(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

VISEU 
 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE JEAN PIAGET (*) www.ipiaget.org 

(*) Aguardamos renovação do Protocolo. Para 
já não podemos garantir que venha a ser 
renovado. 

 


