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PARCEIROS 

ÁREA: ENSINO 

UNIVERSIDADES 

 INSTITUTO 

SUPERIOR DA MAIA 

IMAI 

 

 

 

Localidade-Maia-Porto 

Universo- Associados, cônjuge, filhos e colaboradores 

Contacto Geral: 229 866 000 |  808 202 214 

Site -www.ismai.pt 

Email -info@ismai.pt  

Benefícios: 

• Desconto de 10% no valor das prestações da propina anual, aplicável, 
somente se o pagamento for efectuado até ao fim do prazo de pagamento do 
mês a que se refere. 

• Sempre que o aluno, tenha, no ano anterior, estado matriculado no ISMAI, na 
totalidade dos créditos ECTs possíveis e tenha obtido aprovação em todos 
eles com média final global igual ou superior a 15 valores, alterará a 
percentagem de desconto para 12% durante esse ano lectivo, a requerimento 
do interessado. 
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PARCEIROS 

ÁREA: ENSINO 

UNIVERSIDADES 

 UNIVERSIDADE 

PORTUCALENSE 

 

 

 

Localidade-Nacional 

Universo- Associados, cônjuge e filhos 

Contacto Geral: 225 572 000 

Site - www.upt.pt 

Email - upt@upt.pt   

Facebook:  

Benefícios: 

• Desconto de 5% na inscrição; 
• Desconto de 5% no valor da anuidade. 
• Cursos não curriculares 
• Desconto de 5% na inscrição; 
• Desconto de 10% nos encargos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.upt.pt/
http://www.upt.pt/
mailto:upt@upt.pt
mailto:upt@upt.pt
http://www.upt.pt/
http://historico.aspp-psp.pt/images/aspp/parcerias/UPT%20-%20Guia%20Estudante.jpg
http://historico.aspp-psp.pt/images/aspp/parcerias/UPT%20-%20Licenciaturas.jpg


04/12/2019 

   

    

 

PARCEIROS 

ÁREA: ENSINO 

UNIVERSIDADES 

 UNIVERSIDADE 

FERNANDO PESSOA 

"Nova et Nove", ensinar o novo de forma nova... 

 

 

 

Localidade-Porto 

Universo- Associados e familiares directos 

Contacto Geral: 22 5071300  

Site -www.ufp.pt 

Email -geral@ufp.edu.pt 

Facebook: www.facebook.com/universidadefernandopessoa 

Benefícios: 

• a) Desconto de 10 % na inscrição para formação profissional; 
• b) Desconto entre 10 % e 15 % do preço global da formação, não conducente 

a grau académico, para os associados; 
• c) Desconto de 5 % na mensalidade de frequência de primeiro, de segundo e 

de terceiro ciclos de estudos. 
• d) Desenvolvimento de formação sénior para a ASPP/PSP, concretizável 

mediante a organização de cursos livres, de participação em eventos 
académicos e científicos, com valor de desconto de 30 % sobre os preços de 
base. 

• 2.1. Os descontos referidos na alínea c) do número anterior estão indexados 
ao número de créditos, ECTS, a que reporta o grau académico do 
beneficiário. 

• 2.2. Para que os candidatos possam beneficiar das referidas reduções têm 
que apresentar, nos serviços administrativos da UFP, requerimento, 
acompanhado de declaração passada, em cada ano, pela ASPP/PSP. 

• 2.3. Os beneficiários deste protocolo gozam do estatuto de leitores externos 
nas bibliotecas da Universidade Fernando Pessoa, mediante uma inscrição 
feita no ES-CEFOC, que lhes permite a consulta in loco de um considerável 
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número de livros e de revistas científicas, em papel ou em formato digital, e 
a sua requisição para consulta ao domicílio. Terão para o efeito que pagar 
uma quota anual, inferior em 30% à instituída para os restantes leitores 
externos.                                                            

• 3. A ASPP/PSP goza de um desconto de 30 % nos serviços do ES-CEFOC: 
• - Tratamento estatístico de base de dados; 
• - Construção e lançamento de questionários; 
• - Estudos de opinião e de mercado. 
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PARCEIROS 

ÁREA: ENSINO 

UNIVERSIDADES 

 UNIVERSIDADE 

LUSÍADA 

 

 

 

Localidade-Nacional 

Universo- Associados, cônjuge e filhos 

Contacto Geral: 213 611 500 - 225 570 800 - 252 309 200 

Site - www.ulusiada.pt 

Email -info@lis.ulusiada.pt  | info@por.ulusiada.pt | info@fam.ulusiada.pt  

Facebook: www.facebook.com/universidadefernandopessoa 

Benefícios: 

• Desconto de 15% do valor das propinas mensais relativas a qualquer 
curso de Licenciatura, Mestrado, Doutoramento, Especialização e Pós-
graduação; 

• Desconto de 10% em todos os demais actos sujeitos ao pagamento de 
uma propina, exceptuando-se as candidaturas. 
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PARCEIROS 

ÁREA: ENSINO 

UNIVERSIDADES 

 GRUPO LUSÓFONA  

 

 

Localidade-Nacional 

Universo- Associados, cônjuge e filhos. 

Contacto Geral: 222 073 230 

Site - http://www.grupolusofona.pt/pt/ensino-superior/ 

Email -info@ulp.pt 

Benefícios: 

• Desconto de 10% do valor da propina mensal nos cursos de primeiro e segundo ciclos de estudos 
(Licenciatura e Mestrado); 

• O desconto não será concedido em caso de perda de ano, retomando-se após trânsito de ano 
curricular; 

• Na Universidade Lusófona do Porto o desconto será de 15% no valor da propina anual, de 
qualquer dos cursos, dividida em mensalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupolusofona.pt/pt/ensino-superior/
http://www.grupolusofona.pt/pt/ensino-superior/
info@ulp.pt
info@ulp.pt


04/12/2019 

   

    

 

PARCEIROS 

ÁREA: ENSINO 

UNIVERSIDADES 

 INSTITUTO SUPERIOR 

DE ADMINISTRAÇÃO 

E GESTÃO 

 

 

 

Localidade-Nacional 

Universo- Associados e Colaboradores 

Contacto Geral: 220 303 200 

Site -www.isag.pt 

Email - isag@isag.pt  

Facebook: www.facebook.com/isag.porto  

Benefícios: 

• - Licenciaturas: Oferta da Matrícula 
• - Mestrado: Oferta da Matrícula 
• -Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP): Oferta da 

Matrícula 
• -Programas Executivos: 10% de desconto no valor das propinas de 

frequência 
• - Formação à Medida: Condições especiais 
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