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Lisboa é a 14ª cidade mais barata do mundo para estudar
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No 'ranking' Global do QS, Lisboa surge em 52º lugar na lista das melhores cidades para estudantes
"Localizada na costa ocidental de Portugal, Lisboa tem quase tudo o que se pode querer de uma
cidade europeia: riqueza cultural, carácter e história, boa comida, música e boa vida nocturna". Estas
são as primeiras linhas do texto que os estudantes encontram quando escolhem a opção Lisbon no
portal QS das melhores cidades do mundo para estudantes internacionais. Portugal surge em 52.º
lugar no 'ranking' global, mas no capítulo da acessibilidade financeira sobe para 14.º lugar. "Lisboa é
um lugar surpreendentemente em conta para estudar" lê-se, num país que está em 145.º lugar no
índice do custo de vida elaborado pela Mercer. Com 260 dias de sol por ano e "um dos climas mais
amenos da Europa", e a 15 minutos da praia, Lisboa consegue colocar três universidades -
Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Lisboa e Universidade Católica - no QS World University
Rankings 2015/16, destaca-se ainda na descrição da capital portuguesa. Lisboa surge ainda em 56º
lugar na lista das 140 cidades mais agradáveis para viver. Mais de 33 mil estudantes internacionais
Cerca de 33.800 estrangeiros escolheram universidades e institutos politécnicos portugueses em
2013/14. A identidade linguística parece ser um dos factores determinante na escolha para a maioria,
já que quase metade destes alunos chega a Portugal vindo de países da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP). Os brasileiros ocupam a primeira posição com números muito superior aos
dos restantes países. Segue-se Angola com 3.741 alunos a estudar em instituições de ensino superior
portuguesas. A terceira maior comunidade é originária de Espanha. Em quarto lugar surge Cabo
verde, seguido de Itália.
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