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Por entre centenas de cursos 
disponíveis nas quinze 
Instituições parceiras do 
SINDETELCO, as opções 
abrangem praticamente todas 
as áreas. Em Lisboa, na 
Universidade Autónoma de 
Lisboa, UAL, com doze 
licenciaturas e três dezenas de 
pós-graduações, Mestrados e 
Doutoramentos. Os executivos 
e outros profissionais, têm 
como opção a Escola de Gestão 
e Negócios (EG&N) 
especializada em MBA´s, Pós-
Graduações e outros cursos.  
Também em Lisboa, encontra-
se o Instituto Superior de 
Línguas e Administração - ISLA 
Lisboa, pode optar por 
exemplo, numa licenciatura em 
Gestão de Empresas; Hotelaria; 
ou Marketing, Publicidade e 
Relações Públicas (são nove à 
escolha), complementados por 

dezenas de Pós-Graduações e 
Mestrados. 
Para quem vive na zona Norte 
do País, Porto, fica mais perto a 
Universidade Portucalense, 
UPT. Aqui pode escolher uma 
de doze licenciaturas, tais 
como, Conservação e Restauro, 
Direito ou Gestão, ou 
Mestrados, Doutoramentos, 
Especializações e Pós-
Graduações. 
 Igualmente nesta cidade 
nortenha encontra-se o 
Instituto Superior de 
Administração e Gestão, mais 
conhecido por ISAG. Neste 
Instituto as opções centram-se 
na Gestão e Turismo com cinco 
licenciaturas disponíveis nestas 
áreas. Quanto a Mestrados são 
três, complementada por 
quinze Pós-Graduações e 
cursos de Especialização. 

 
 

A poucos dias de terminar mais um ano lectivo outro, novo, se 
perfila já no horizonte, sendo este o momento ideal para decidir 
se quer investir em Formação, na sua ou na dos seus filhos. Em 
caso de resposta afirmativa o Secretariado Nacional do 
SINDETELCO tem boas notícias para si: parcerias com quinze 
instituições de ensino universitário, o que significa preços e 
condições especiais para os sócios do SINDETELCO em mais de 
trezentos cursos. 
 

UAL – UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA 
 

15% de desconto na inscrição; 
10% de desconto nas propinas. 
 

É necessária uma declaração passada pelo 
SINDETELCO. Esta deve ser apresentada nos 
serviços escolares da Universidade, , até ao dia 
1 de Setembro de cada ano, sob pena de não 
ser aceite pela UAL. 
 

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE 
 

10% de desconto na inscrição; 
15% de desconto na anuidade. 
 

Para usufruir destas condições os associados 
devem requisitar ao Sindicato uma declaração 
anual da condição de associado, e entrega-la 
Secretaria da Universidade. 
 

Site: www.uportu.pt 
 

 ISMAI 
 
O ISMAI, de acordo com o Protocolo celebrado 
apresenta um desconto de 10% nas propinas 
mensais, aos nossos associados e respectivos 
cônjuges.  Os associados que tenham tido uma 
média global no ano lectivo anterior, superior a 
15 VALORES, poderão requerer à Universidade 
o aumento do desconto para 12%. 

 
INSTITUTO PIAGET 

 
10% de desconto nas propinas mensais em 
qualquer dos cursos de Licenciatura 
ministrados; 
 

10% de desconto nas propinas mensais nos 
Cursos de Mestrado e Doutoramento; 
 

15% de desconto na inscrição e matrícula. 
 

 

Lisboa, 5 de Agosto de 2011  
O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

 

UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA 
 

10% na inscrição para formação profissional; 
10% a 15% sobre o preço global da formação; 
Desconto entre 5% e 10% na mensalidade de 
frequência de primeiro, segundo e terceiro 
ciclos de estudos; 
Acesso à biblioteca com uma quota anual 
inferior em 30% à instituída para os restantes 
leitores externos. 

  
 

COMUNICADO  26/SN/2011 

UNIVERSIDADE LUSÓFONA  
 

10% de desconto nas mensalidades de qualquer 
dos cursos na Universidade Lusófona de Lisboa 
e Porto, Instituto Superior Manuel Teixeira 
Gomes (ISMAT) e na Escola Superior de 
Educação Almeida Garrett. 

 
 

Para mais informações 
consulte o nosso site em 
www.sindetelco.pt no link 
Acção Social – Protocolos. 

http://www.uportu.pt/site-scripts
http://www.sindetelco.pt/

