
Porquê escolher a Federação Valónia-Bruxelas?

1. Para estudar no coração da Europa 

 Sede do Conselho da União Europeia e da Comissão Europeia, da 
NATO e de mais de 1000 organizações internacionais, Bruxelas é 
a verdadeira capital da Europa.

 A Federação Valónia-Bruxelas situa-se no cruzamento das 
grandes vias de comunicação europeias. Cidades como Paris, 
Amsterdão, Londres ou ainda Berlim estão rapidamente 
acessíveis por comboio. 

  

2.  Pela sua oferta de formações 
diversas e acessíveis

A característica do ensino superior da 
Federação Valónia-Bruxelas reside na 
diversidade de ofertas das formações 
propostas. Os alunos têm a possibilidade 
de se orientar para formações curtas 
(geralmente mais profissionalizantes) 
ou longas (académicas). 

Existem três tipos de instituições de 
ensino superior na Federação Valónia-
Bruxelas: as Universidades, as Hautes 
Écoles e as Escolas Superiores de Artes. 
Cada uma destas três instituições 
beneficia de uma grande autonomia 
e propõe um ensino específico e de 
qualidade. Os diplomas fornecidos pelas 

instituições de ensino superior da Valónia-Bruxelas são diplomas de Bacharelato, Mestrado e Doutoramento.

 São propostas várias possibilidades de ajudas financeiras aos alunos internacionais que pretendam financiar uma estadia 
para estudos ou investigação na Federação Valónia-Bruxelas.

3. Pela excelência do seu ensino superior 

 Descendentes de uma longa tradição científica, as instituições universitárias da Valónia-Bruxelas são reconhecidas por todo 
o mundo e ocupam uma posição respeitável no seio das classificações internacionais. Laureados com o prémio Nobel como 
Jules Bordet, Albert Claude e Christian de Duve, etc. testemunham a reputação da investigação científica da Bélgica francófona 
além fronteiras. 

 Dispondo de um enquadramento científico de vanguarda e de infraestruturas de qualidade, as instituições universitárias, 
laboratórios e centros de investigação contribuem ativamente para implementar e reforçar parcerias internacionais. 
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4. Para aprender francês na Federação Valónia-Bruxelas

 Vir estudar para a Federação Valónia-Bruxelas é uma excelente oportunidade para aperfeiçoar o seu conhecimento da língua 
francesa.

 O francês é uma língua falada nos cinco continentes.

 O francês é igualmente língua oficial das Nações Unidas, da Nato da União Europeia, da Cruz Vermelha Internacional...

5. Pela sua abertura e multiculturalismo 

 A Federação Valónia-Bruxelas caracteriza-se pela sua abertura ao mundo. Um testemunho deste facto é a sua capacidade 
de estabelecer parcerias internacionais e de exportar o seu savoir-faire. 20% dos alunos (40% a nível dos doutoramentos) 
inscritos nos estabelecimentos de ensino superior da Federação Valónia-Bruxelas são de origem estrangeira.

6. Pela qualidade de vida

 Um excelente sistema de saúde, uma rede de transportes públicos eficaz, uma vida cultural intensa e um acesso fácil a 
atividades desportivas fazem da Federação Valónia-Bruxelas uma sociedade reputada pela sua qualidade de vida.

 Junto dos espaços de estudo, os campus das instituições 
oferecem espaços de lazer, cultura, desporto e restauração. 
Todo o ano, manifestações organizadas pelas associações de 
alunos testemunham o dinamismo e a intensidade da vida 
estudantina.




