
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 Português no Luxemburgo, 

Bélgica e Países Baixos é 

responsável pela divulgação da 

língua portuguesa nesses países, 

promovendo cursos em várias 

localidades perto de si.

Veja onde: 

http://www.portugaledu.lu/

Coordenação de Ensino 
Português no Luxemburgo, 

Bélgica e Países Baixos
282, Route de Longwy
L - 1940 Luxemburgo

Contactos
Tel: +352 24 69 55 - 1 (Luxemburgo)
cepe.luxemburgo@camoes.mne.pt 

Eu falo 
português!

Saiba mais: 
www.instituto-camoes.pt

ou  aceda via QR Code Cofinanciado por / cofinanced by :

Ensino Português no Estrangeiro 

Ano letivo 2021/2022
Inscrições / Renovações

Tel.: +32 2 286 43 79 (Bélgica) 
ensino@ambassade-portugal.be



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

20€ / educando 

60€ / educando 

80€ / educando   

75€ / educando

80€ / educando

Quanto é o valor da taxa de 
frequência?

O valor da taxa de frequência é de 100€, de acordo 
com o artigo 2º da Portaria 232/2012, de 6 de agosto. 
As taxas são devidas pela frequência dos cursos 
extracurriculares 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, que 
merecem um tratamento individualizado. É o caso 
das famílias com mais do que um educando e das 
situações de desemprego. Nestes casos, os valores 
são os seguintes (situações atestadas pelas 
autoridades locais):

Como comprovar a situação de 
família monoparental?

Através da apresentação do documento emitido 

pela Comuna da área de residência “Certificat de 
composition de ménage” ou declaração de "retenue 
d'impôts".

Reveja o formulário pré-preenchido com os dados 
do seu educando e atualize a informação que 
esteja desatualizada; clique no botão “Inscrever”.

Nova Inscrição

Pode inscrever um ou mais dos seus educandos. 
A inscrição pode ser realizada em papel ou 
online.
Aceda a https://epe.instituto-camoes.pt/inscricao 
e preencha o formulário de inscrição online; no 
final, clique no botão “Inscrever”.

Inscrever

Renovação

Aceda à plataforma https://epe.instituto-camoes.pt 
ou à App EPE Digital com as suas credenciais 
e clique no botão “Renovar inscrição”.

Renovar inscrição

Inscrever

Este passo já está!

Se tiver alguma dificuldade, contacte a
Coordenação de ensino ou um/a professor/a EPE.

Como comprovar a situação de 
desemprego?

Luxemburgo: Documento emitido pela “Agence pour le 
développement de l’emploi” (ADEM).
Bélgica: Na parte francófona, documento emitido pela 
“Actiris”. Na parte flamenga belga, declaração do
“VDAP”.
Países Baixos: Documento emitido pela “verklaring van 
werkloosheid”.

Como pagar?

1.Transferência ou depósito bancário
O Encarregado de Educação procede a uma 
transferência para a conta da Coordenação de Ensino, 
utilizando como referência o código EPE de aluno. De 
seguida, submete o comprovativo de pagamento na 
plataforma EPE Digital ou envia-o à Coordenação de 
Ensino.

Coordenadas bancárias da Coordenação de Ensino 
Português no  Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos

Conta : Coordination de l’Enseignement Portugais 

Nome do banco: Banque Internationale à Luxembourg 

IBAN: LU22 0026 4102 0062 5800

SWIFT: BILLLULL


