
ENGLISH VERSION 

IAESTE PORTUGAL: CERTIFICAÇÃO DE LÍNGUAS 

 

Deve confirmar em cada oferta os requisitos de Língua e nível exigido (secção Language Required).  

Terá de apresentar o comprovativo até à data limite da nomeação. 

 

Sugestões com as quais a IAESTE tem acordo (deve mencionar que vem por parte da IAESTE e mostrar este formulário): 

LAC 
Email: atendimento@lac.edu.pt 

Telemóvel/Whatsapp: 91 007 1139 

Telemóvel: 919 279 380 

Preço: 55 EUR 

NOTA: Os estudantes terão de entrar diretamente em contacto com o LAC e informar que são estagiários IAESTE. 

CLI – CENTRO DE LÍNGUAS  
Website: http://cli.letras.ulisboa.pt/pt/ 

E-mail: cli@letras.ulisboa.pt 

Preço: 30 EUR 

NOTA: 

Os testes de Inglês, Francês e Alemão são realizados online através da nossa plataforma e complementados com uma entrevista 

via Zoom. Os resultados são emitidos no mesmo dia em que se realizar a prova oral e enviados via email. Os testes de outras 

línguas, não estando automatizados poderão demorar mais tempo a serem confirmados ou atender a outros procedimentos.  

O valor associado é de 30€. A prova pode ser agendada em qualquer altura, mas sempre com pelo menos 4 dias úteis de 

antecedência à data em que se pretende obter o resultado, pois é necessário verificar a disponibilidade do Professor.  

É possível pedir o preenchimento do formulário IAESTE ao Professor, devendo, no entanto, os interessados fazê-lo chegar 

também por email quando confirmada a prova. 

▪ Não é obrigatório apresentar especificamente o formulário da IAESTE na nomeação. Este formulário pode ainda ser preenchido e 

assinado por pessoa competente para o efeito - um professor, escola, etc. (ex: Professor de Línguas ou um Professor/empregador que 

tenha trabalhado consigo num ambiente em que só se tenha utilizada essa língua como meio de comunicação). 

▪ Outros certificados são aceites, desde que estejam válidos e tenham um nível igual ou superior ao indicado na oferta de estágio. 

https://drive.google.com/file/d/1I7wU1bOy-u2g8SBaA3hV4l8LF__K_2ac/view?usp=sharing


IAESTE PORTUGAL: LANGUAGE CERTIFICATE 

 

You must confirm the language and level required in each internship offer (section Language Required).  

The certificate must be submitted until the nomination deadline. 

 

IAESTE has an agreement with the schools below (mention that you come on behalf of the IAESTE Programme and show this form): 

 

LAC 
Email: atendimento@lac.edu.pt 

Phone/Whatsapp: 91 007 1139 

Phone: 919 279 380 

Proce: 55 EUR 

Note: Students must contact LAC an inform that they come on behalf of the IAESTE Programme 

 

CLI – CENTRO DE LÍNGUAS  
Website: http://cli.letras.ulisboa.pt/pt/ 

E-mail: cli@letras.ulisboa.pt 

Preço: 30 EUR 

NOTE: Tests in English, French and German are done online, through our platform and complemented with an interview, via 

Zoom. Results are issued on the same day as the oral test and sent via email. Tests for other languages, not being an automated 

system, may take longer to be confirmed or to comply with other procedures. 

The associated value is €30. The test can be scheduled at any time, but always at least 4 working days in advance of the date on 

which the result is intended to be obtained, as it is necessary to check the availability of the Professor. 

It is possible to ask the Professor to fill in the IAESTE form, however, this should be sent by email when the test is confirmed. 

 

▪ It is not mandatory to use the IAESTE form for the nomination process. This form can also be completed and signed by a competent 

person - a teacher, school, etc. (eg Language Teacher or a Teacher/employer who has worked with you in an environment where only 

that language has been used as a means of communication). 

▪ Other certificates are accepted, as long as they are valid and have a level equal to or higher than the one indicated in the internship 

offer. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1I7wU1bOy-u2g8SBaA3hV4l8LF__K_2ac/view?usp=sharing

