
UNITED

WORLD

COLLEGES

Escola Secundária

Vergílio Ferreira

2017-2019



O QUE SÃO OS UWC?

Os UWC oferecem uma

educação desafiadora e 

transformadora para um 

grupo diversificado de 

jovens, inspirando-os a 

tornarem-se agentes de 

mudança positiva.

O movimento UWC possui

atualmente 17 colégios e 

opera em 156 países, 

possibilitando uma

experiência de educação de 

excelência a mais de 9.500 

jovens por ano.



UMA REDE DE ESCOLAS VERDADEIRAMENTE MUNDIAL



MISSÃO E VALORES

Os UWC fazem da educação uma

força para unir pessoas, nações e 

culturas para a paz e um futuro

sustentável

VALORES

- desafio pessoal

- idealismo

- compreensão internacional e 

intercultural

- celebração da diferença

- respeito pelo meio-ambiente

- compaixão e serviço comunitário

- responsabilidade e respeito

mútuos

- liderança pela ação e pelo

exemplo pessoal



Nelson Mandela
Presidente Honorário dos 

UWC

"O fascinante dos UWC é que

acolhem o mundo inteiro para

lá das divisões de raça, 

história, cultura, riqueza, 

religião, estatuto económico e 

visões políticas: são únicos e 

ao mesmo tempo conscientes

das suas responsabilidades."



O QUE NOS DESTACA
DIVERSIDADE DOS 

ESTUDANTES

- Média de 80 nacionalidades

representadas em cada colégio

- Jovens de origens diversas

(cultural, socioeconómica, 

religiosa) aprendem a conviver, 

trabalhar e estudar juntos.

- Seleções globais através de 

comités nacionais adaptados à

realidade de cada país

- Alunos selecionados com base 

no mérito e potencial pessoal

- Bolsas de estudo atribuídas de 

acordo com necessidade

financeira



O QUE NOS DESTACA
MODELO EDUCACIONAL 

ÚNICO

- Currículo: diploma International 

Baccalaureate (IB), de grande

prestígio em todo o mundo

- Desafio e desenvolvimento pessoal

através do trabalho em equipa e 

desenvolvimento de capacidades de 

liderança

- Ênfase nas questões sociais através

do trabalho voluntário e serviço

comunitário.

- Aprendizagem e conhecimento

prático dos principais desafios

internacionais, incluindo a prevenção

e resolução de conflitos, direitos

humanos, desenvolvimento e 

sustentabilidade.



O QUE NOS DESTACA
IMPACTO

Os UWC procuram tornar o mundo

mais pacífico e sustentável ao

reconhecer o enorme impacto que

as pessoas podem ter com o apoio

e estímulos adequados nos seus

anos de formação.

Os UWC canalizam a energia, o 

entusiasmo e a paixão desses

jovens em idealismo pragmático, 

valores (empatia, 

responsabilidade) e ações

positivas para toda a vida, 

beneficiando as suas

comunidades.



O QUE NOS DESTACA
MODELO EDUCACIONAL 

ÚNICO

Viver, estudar e conviver em

ambiente verdadeiramente

internacional

+

Diploma de Ensino Secundário

reconhecido em todo o mundo

+

Atividades Físicas

+

Atividades Culturais

+

Voluntariado

=

Experiência UWC



O QUE NOS DESTACA
PÓS-UWC

- Acesso a bolsas

universitárias exclusivas para

continuidade dos estudos

- Ex-alunos inspirados e 

envolvidos em ações

positivas, tanto a nível local 

como internacional.



PERCURSO UNIVERSITÁRIO
EX-ALUNOS UWC PORTUGUESES

Economia

Educação

ONGs

Direito

Media

Medicina

Artes

Política

Ciências



BOLSAS E VAGAS



BOLSAS E VAGAS

Incluído nas bolsas de estudo:

- propinas

- material escolar (livros, etc.)

- alojamento

- alimentação

- atividades organizadas pelo

colégio

- seguro

Não incluído nas bolsas de 

estudo:

- viagens de e para os colégios

- atividades exteriores ao colégio

- dinheiro para gastos pessoais

(roupas, produtos de higiene

pessoal, vistos, etc.)

- despesas em períodos de férias



CRITÉRIOS DE 

ELIGIBILIDADE

Alunos do ensino secundário

que:

- frequentem o 10º ou o 11º ano

de escolaridade e tenham idades

compreendidas entre os 16 e os

18 anos

- sejam detentores de 

nacionalidade portuguesa

OU 

residentes em Portugal há mais

de 5 anos com frequência de 

instituições de ensino com plano

curricular em português



PERFIL DO CANDIDATO

- Potencial para promoverem os

valores UWC, dentro e fora de 

Portugal

- Bom desempenho académico

- Iniciativa pessoal

- Desejo, capacidade e confiança

para melhorar o meio em que se 

insere

- Responsabilidade e respeito

pelo outro

- Facilidade de comunicação e 

argumentação

- Respeito pela diferença

- Criatividade

- Maturidade



PROCESSO DE 

SELEÇÃO

1ª FASE:

Formulário de candidatura

online (disponível no site 

www.pt.uwc.org)

2ª FASE

Fim de semana de atividades

de seleção

3ª FASE

Entrevista formal



UWC Atlantic College (Reino Unido)

Helena – Lisboa

Lydia – Boliqueime

UWC Adriatic (Itália)

Inês – Lisboa 

UWC Costa Rica

Sofia - Lisboa 

UWC Tailândia

Diogo - Maia

UWC Maastricht (Holanda)

Tomás – Lagos

Alexandre – Madeira

Clara – Açores

Waterford Kamhlaba UWC (Suazilândia)

Inaara - Lisboa

ALUNOS PORTUGUESES 2016/2018



UWC Dilijan (Arménia)

Diogo – São Pedro do Sul

Joana – Lisboa

Clara – Madeira

Daniella - Monchique

Li Po Chun UWC (Hong-Kong)

Mariana – Leiria

UWC Mahindra College (Índia)

Ísis – Azeitão

João Melo – Macau/Luanda

Leonor – Lisboa

UWC in Mostar (Bósnia-Herzgovina)

Filipa – S. Mamede de Infesta

UWC USA (EUA)

Ana Marta – Macau

ALUNOS PORTUGUESES 2016/2018



Pearson College UWC (Canadá)

Amandine – Cabo Verde

UWC Red Cross Nordic (Noruega)

Rodrigo – Açores

João Bento - Açores

UWC Robert Bosch College (Alemanha)

Gabriel - Sever do Vouga

UWC Changshu (China)

João – Tomar

Sofia– Madeira

Mª Beatriz – Porto

Bella – Loulé

Beatriz – Vila Real

Ana – Vila Real

Matias – Lisboa 

ALUNOS PORTUGUESES 2016/2018



Associação UWC Portugal

A/C Fátima Dias

British Council

Rua Luís Fernandes, 3

1249 – 062 Lisboa

info@pt.uwc.org

http://pt.uwc.org/

Facebook: UWC_Portugal

Instagram: uwc_portugal

Twitter: uwcportugal

CONTACTOS

mailto:info@pt.uwc.org
http://pt.uwc.org/

