
Com cerca de 260 milhões de 

falantes, a língua portuguesa é a 4ª 

língua mais falada do mundo. 

Aprender português aumenta as 

oportunidades e alarga os 

horizontes. A Coordenação de 

Ensino na Suíça é responsável pela 

divulgação da língua portuguesa 

nesse país, promovendo cursos em 

várias localidades perto de si.

Veja onde: 

www.epesuica.ch

Coordenação do Ensino Português 
na Suíça  

Weltpoststrasse 20 
CH 3015 Berna

Tel: (00) 41 31 352 73 49 
 cepe.suica@camoes.mne.pt 
coordenacao@epesuica.ch

 www.epesuica.ch

Serviços de Ensino em Genebra 
Route de Ferney 220 

CH 1218 Le Grand-Saconnex
Tel: (00) 41 22 920 40 50
segeneve@epesuica.ch

Serviços de Ensino em Zurique 
Zeltweg 13 

CH 8032 Zürich
Tel: (00) 41 44 200 30 55 
sezurich@epesuica.ch

Eu falo 
português!

Saiba mais: 
www.instituto-camoes.pt 

Cofinanciado por / cofinanced by :

Ensino Português no Estrangeiro 

Ano letivo 2023/2024
Inscrições / Renovações



19,92 CHF/ educando 

59,77 CHF/ educando 

79,70 CHF / educando   

74,72 CHF / educando 

79,70 CHF / educando 

59,77 CHF / educando

Quanto é taxa de 
frequência?

O valor da taxa de frequência é de CHF 99,62 (100€), 
tendo por referência os emolumentos consulares de 
fevereiro de 2023. 
As taxas são devidas pela frequência dos cursos 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. Nestes 
casos, os valores são os seguintes (situações 
atestadas pelas autoridades de emprego locais):

Como comprovar a situação de 
família monoparental?

Através de declaração do departamento de finanças
local a certificar ser o único titular de rendimentos.

Nova Inscrição

Aceda a https://epe.instituto-camoes.pt/inscricao e 
preencha o formulário de inscrição online; no final 
clique no botão 

Inscrever

Como comprovar a situação de 
desemprego?

Deverá estar inscrito no centro de emprego da área 
de residência e enviar um documento que 
comprove a situação de desemprego, juntamente 
com a fotocópia do comprovativo de pagamento, 
para a Coordenação de Ensino, indicando o nome 
completo do aluno e Código de Aluno.

Como pagar?

1.Transferência ou depósito bancário

O Encarregado de Educação efetua um depósito ou 
uma transferência para a conta da Coordenação de 
Ensino, indicando obrigatoriamente o nome 
completo do aluno e inscrevendo no motivo da 
transferência o código EPE do aluno. Deve entregar 
a cópia do comprovativo de pagamento à/ao 
professor/a no início do ano letivo. 

UBS AG ZH
IC – Coordenação do EPE
Weltpostrasse 20 – CH 3015 Berna
IBAN: CH700023523557546302A

2. Aceda ao Boletim de Pagamento (Die Post/ La 
Post) através da ligação:

Renovação

Contacte a Coordenação de Ensino ou o 
docente EPE  atual.

SUIÇA 0,9962 CHF=1€

Dois encarregados de educação desempregados

Um encarregado de educação desempregado

Encarregado de educação com 2 
educandos inscritos  

Encarregado de educação com 3 ou mais  
educandos inscritos 

Encarregado de educação de família monoparental

Escolas associadas

https://static.homepagetool.ch/var/
m_4/42/42f/172724/11899046-Boletim_CEPE-
QR-9bf31.pdf




