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Com cerca de 260 milhões de
falantes, a língua portuguesa é a 4ª
língua mais falada do mundo.
Aprender português aumenta as

Eu falo
português!

oportunidades e alarga os
horizontes. A Coordenação de
Ensino do Reino Unido é
responsável pela divulgação da
língua portuguesa, promovendo
cursos em várias localidades perto

Coordenação do Ensino
Português no Reino Unido
Portuguese Embassy in London
11, Belgrave Square
SW1X 8PP- London

de si.
Veja onde:
www.e-portugues.co.uk

Contactos
Tel: +44 (0)207235 8811
Fax: +44 (0)7834192542

info@e-portuguese.co.uk
www.e-portugues.co.uk

Saiba mais:

www.instituto-camoes.pt

ou aceda via QR Code

Coﬁnanciado por / coﬁnanced by :

taxa de frequência?

é
O valor

Nova Inscrição
Pode inscrever um ou mais dos seus educandos.
A inscrição pode ser realizada em papel ou
online.
https://epe.instituto-camoes.pt/inscricao
online; no
o botão “Inscrever”.

Inscrever

Renovação
Aceda à plataforma https://epe.instituto-camoes.pt
suas

credenciais

e clique no botão “Renovar inscrição”.

preenchido com os dados

do seu educando e atualize

informação
botão “

(100€), tendo por referência a taxa de emolumentos
consulares do mês de fevereiro de 2022. As taxas
são devidas pela frequência dos cursos
extracurriculares de língua e cultura portuguesas
organizados pelo Camões, I.P., o seu pagamento dá
direito ao manual escolar e à realização de prova de
certiﬁcação de competência linguística.
A aplicação da taxa de frequência tem em
consideração algumas situações especiais,
particularmente no plano socioeconómico, que
merecem um tratamento individualizado. É o caso
das famílias com mais do que um educando, das
situações de desemprego e das escolas associadas
em que normalmente já se veriﬁca a contribuição
dos agregados familiares. Nestes casos, os valores
são os seguintes (situações atestadas pelas
autoridades de emprego locais):
RUIC 0,83265GBP=1€

Renovar inscrição

formulário

da taxa de frequência é de 83,27GBP

”.

Dois encarregados de educação desempregados

16,65GBP

Um encarregado de educação desempregado

49,96GBP

Encarregado de educação com 2
educandos inscritos

66,61GBP

Encarregado de educação com 3 ou mais
educandos inscritos

62,45GBP

Encarregado de educação de família monoparental

66,61GBP

Escolas Associadas

educando)

49,96GBP

Como comprovar a situação de
família monoparental?
Através de declaração do departamento de ﬁnanças
local a certiﬁcar ser o único titular de rendimentos
(por exemplo, cópia da declaração do seu Council Tax
que indique a situação).

Como comprovar a situação de
desemprego?
Com um documento oficial atual que indique
claramente as suas circunstâncias. Pode
encontrar esse documento na sua conta Universal
Credit.

Como pagar?
1.Transferência ou depósito bancário

O Encarregado de Educação procede a uma
transferência para a conta da Coordenação de
Ensino, utilizando como referência o código EPE de
aluno. De seguida, envia o comprovativo de
pagamento, com a data e a referência do aluno, à
Coordenação de Ensino, juntamente com os
comprovativos de redução, se for o caso.
Coordenadas bancárias da Coordenação de Ensino
Nome do Banco:

Nome da conta: Portuguese Embassy Education

