PORTUGALSKO
Oficiálny názov
Rozloha
Hlavné mesto
Štátne zriadenie

Portugalská republika
92 391 km2
Lisabon
Parlamentná demokracia

Náboženstvo
Úradné jazyky
Územné členenie

rímskokatolícke (95 %), evanjelické 1,5%, iné...
Portugalčina
13 provincií a 22 okresov; autonómne oblasti Madeira a Azory majú od 1976
vlastný politicko-administratívny štatút.
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Zákonodarná moc

Výkonná moc
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Ústavný súd
Rozhoduje o ústavnosti
zákonov a zmlúv. Desiatich
z jeho 13 sudcov volí
Zhromaždenie republiky.

Počet obyvateľov
Počet obyvateľov
Mena

Najvyšší súd
Najvyššia odvolacia
inštancia,
v niektorých
prípadoch pôsobí
ako súd prvej alebo
druhej inštancie.
Sudcov doživotne
vymenúva
Najvyššia súdna
rada.

10.605 870 (2005)
2.150.000 (2005)
Euro

Súdy druhej inštancie
4 súdy. Riešia odvolania
z prvostupňových konaní.
Súdy prvej inštancie
Miestne a okresné súdy,
rozhodujú občianskych
a trestných veciach.

Cestovanie
Krajina má 6 hlavných turistických oblastí:
Costa Verde južne od mesta Porto a na východe po Vila Real má dlhé piesočnaté pláže, borovicové lesy,
historické stavby, je kolískou starých umeleckých remesiel. Je v ňom na 70 000 ha Národný Park PenedaGeręs, lesy, vodopády, umelé jazerá, na ryby bohaté rieky a horské hrebene. Geręs bol už v ére Rimanov
kúpeľným mestom.
Costa de Prata, celoročne miesto rodinných dovoleniek, je malou prímorskou oblasťou južne od Costa
Verde. Je tam aj pútnické mestečko Fátima s veľkou bazilikou a svetoznámou sochou Panny Márie. Púte
súkaždého trinásteho v mesiaci.
Univerzitné mesto Coimbra je tretím najväčším mestom Portugalska. Jeho Biblioteca Joanina je jednou z
najkrajších knižníc na svete. Mesto Aveiro, obklopené lagúnami a plážami, prezývajú "portugalské
Benátky“.
Montanhas je hornatým regiónom na severovýchode s divokou ešte pôvodnou krajinou s riekami, lesmi a
najznámejšími portugalskými liečivými kúpeľmi. Na vrcholoch pahorkatiny je veľa hradov.
Centrom Costa de Lisboa (Lisabonského pobrežia) je pri ústí rieky Tejo hlavné mesto Lisabon, ktorý sa
rozprestiera na siedmich pahorkoch. Má staromódnu, štýlovú atmosféru a očaruje mnohými nádhernými
miestami a tmavými, úzkymi uličkami starej maurskej štvrte. Jedným z najlepších východiskových bodov
na prechádzku mestom je zámok Kastell Săo Jorge, postavený v 8. stor. vysoko nad mestom na
zrúcaninách starej pevnosti. V okolí sú pekné kúpeľné mestečká a dedinky.
Rozsiahly región Planícies vo vnútrozemí je obilnicou Portugalska. Rastú tam aj duby korkové.
Algarve na juhu Portugalska pri Atlantiku s veľkými hotelmi, dovolenkárskymi dedinami, kempami,
kasínami a športovými zariadeniami má 250 km pláží, ktoré patria k najčistejším v Európe. Medzi
rôznofarebnými útesmi a bizarnými kamennými formáciami sú schované malé piesočné zátoky. Rastú tam
mandľovníky, ktorých biele púčiky už vo februári oznamujú príchod jari. Neskoro večer opúšťajú
osvetlené rybárske lode prístavy a vydávajú sa na lov. Hlavným mestom provincie je Faro. Kúpele
Monchique v horách boli vyhľadávané už za Rimanov. V Lagose sú historické lodenice. Aj vnútrozemie
má svoj pôvab a nie je tak zasiahnuté masovým turizmom.
Dôležitým turistickým cieľom v Atlantiku napriek vzdialenosti od pevniny je aj Madeira a Azorské
ostrovy.
Gastronómia
Kuchyňa je veľmi rozmanitá, pretože ju ozvláštnili prisťahovalci z Afriky, Ázie či Ameriky, ktorí si
priniesli svoje receptúry. Ako prímorská krajina má bohaté zdroje rýb a darov mora. Z nich sa rodia aj
veľmi husté polievky, ktoré sú často v domácej kuchyni hlavným jedlom, napr. Sopa de Marisco (polievka
z kreviet s vínom), Sopa rica de Peixe (hustá rybacia polievka), či Caldeirada (hustá polievka z 9 druhov
rýb, cibuľou a paradajkami). Známou nerybacou polievkou Caldo Verde (zelená polievka z jemne
narezaného kelu). Špecialitou je Bacalhau (sušená treska, ktorá sa podáva k vyše 100 druhom pokrmov),
Sardinhas Assadas (grilované sardinky), Bacalhau com Todos (solená treska so zemiakmi a zeleninou či
Espadarte Fumado (údený mečúň). Výborné sú aj miestne klobásky najrôznejších chutí a syry z kozieho
mlieka či krémové syry. Portugalci si pochutia aj na ryžových nákypoch a sladkých najmä medových
koláčoch a pudingoch.
Portugalské vína sú svetoznáme. V krajine je 47 vinárskych oblastí a každá z nich má svoje špeciality.
Medzi špičkové patria portské vína a vína z Madeiry, výborné sú aj vína z oblastí Douro, Dao, Bairrada,
Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos a Vidigueira. Ochutnať sa vyplatí aj cenou prístupné stolové vína
Dăo und Serradayres (červené), Bucelas und Colares (biele), alebo mladé Vinho Verde (biele i červené).
Miestni ľudia radi ponúknu aj rozličnými likérmi a do malej šáločky sa nalieva Bica, veľmi silná čierna
káva.

Športy
Určite na prvom mieste je futbal. Portugalsko je futbalovou veľmocou, reprezentačné mužstvo i kluby
Benfica Lisabon i FC Porto patria k európskej špičke. Liga sa hrá pred plnými štadiónmi, populárne sú aj
miestne zápasy. Obľúbenými športmi profesionálov i amatérov je aj golf a tenis, ročne je v krajine
niekoľko významných medzinárodných turnajov. Populárna je cyklistika, v horách aj pešia turistika a
jazda na horských bicykloch. Oceán a rieky umožňujú vodné športy, jachting, windsurfing, potápanie.
Rajom surfistov a rybárov je špičkové letovisko Algarve.
Zimné športy: Lyžiarska sezóna je v januári až marci. Známym zimným strediskom je Penhas da Saůde.
Turistické informácie o ostrovoch: www.madeiratourism.org a www.drtacores.pt
Ponuka možností pre mladých ľudí http://europa.eu/youth/portals_for_young_people/index_pt_en.html
Slovenská stránka, prehľad o krajine: http://www.skrz.sk/lokality.
Stránka pre dovolenkárov, môžete tu nájsť linky na predpovede počasia, mapy, hotely, dovolenkové tipy
Informácie o dianí v krajine (portug.) - http://www.portugal-live.net , http://www.guiadeportugal.pt
Rozmanitosť a široké spektrum faktov pre každého cestujúceho do Portugalska: http://portugal-info.net
Stránka prekvapí dostupnosťou v mnohých jazykoch a zaujímavými informáciami http://www.portugalinsite.com
Stránka (dostupná v ang., nem., port.,) ponúka informácie najmä o ubytovaní, ale nájdete tam i fotky a tipy
na výlety a turistické trasy - http://viajar.clix.pt/index.php?lg=en
Všetko o cestovaní, najmä doprave(v angličtine) - http://portugal-info.net/travel/transport.htm
Hlavná stránka na
Dopravné spoje v Poľsku - http://www.cp.pt
vyhľadávanie
Autobusová doprava: Pravidelné medzinárodné spoje vedú zo Španielska,
autobusových/vlako Francúzska a Anglicka. Hustá sieť liniek spája všetky veľké mestá i odľahlejšie
vých spojení
končiny. Popri štátnej spoločnosti jazdia aj kvalitné súkromné spoje. Z Lisabonu na
juh treba cestovať autobusom, lebo železnica nie je dobudovaná. Verejná doprava
funguje spoľahlivo, hoci ju pomerne často paralyzujú štrajky.
Autobusové spojenia: www.rede-expressos.pt
Stránka
Portugalské štátne dráhy (Caminhos de Ferro Portugueses) premávajú do všetkých
železníc/vlakovej
miest. Medzi väčšími mestami premávajú vlaky v hodinovom cykle, presadanie
dopravy
zaberie len pár minút. Z Lisabonu premávajú pravidelne vlaky do turistických
oblastí Cascais a Sintra. Najdôležitejšie vlaky majú jedálenské vozne.
Vlakom sa tam dá dostať: z Viedne s 3-4 prestupmi cez Paríž do Lisabonu. Čas
jazdy 38-47 h. Viac na: www.cp.sk alebo www. uebb.at
Cestovné poriadky a rozličné zľavy na železnici: www.cp.pt
http://www.cp.pt/cp/ - anglická verzia, užitočné informácie
Zľavy na autobusy a Lisabon má metro. Všetky väčšie portugalské mestá majú sieť električiek. V
vlaky
Lisabone dostanete turistický cestovný lístok na 4 alebo 7 dní, ktorý vás oprávňuje
k neobmedzenému použitiu električiek, autobusov a metra. Lisboa Card s
platnosťou na 24 alebo 72 hodín ponúka voľné používanie všetkých dopravných
prostriedkov mesta a voľný vstup do 26 múzeí a zľavy až 50% pri vstupe do iných
pozoruhodností. Pre jednodňové výlety do okolia Lisabonu vám dobre poslúžia
pravidelne premávajúce linky metra (S-dráhy) do Sintry a do kúpeľných miest
Estoril/Cascais. Kompou sa dostanete do Cacilhas a Barreiro (z prístavu Praça do
Comércio) ako aj do Belém aus Trafaria. Taxíky rozoznáte podľa zelených striech,
sú všade a sú cenovo výhodné. Mimo hraníc miest platí jednotná tarifa.
Zľavy z cestovného: Cez takzvané "modré dni", normálne od pondelka do štvrtka,
sú v platnosti zľavy. Skupiny od 10 osôb majú nárok na 20-30% zľavu z
cestovného (Bilhete de Grupo). Tento lístok je potrebné si zakúpiť 4 dni pred
cestou. Turistické karty (Bilhete Túristicos) platia 7, 14 alebo 21 dní a slúžia k
cestám bez obmedzenia vzdialenosti.

Dôchodcovia nad 65 rokov majú nárok na zľavu 50 %. Tieto zľavy neplatia pre
prímestské vlaky. Deti do 4 rokov sú prepravované zadarmo, deti medzi 4 a 11
rokom platia polovičnú cenu. Medzinárodná karta mládeže Youth Ticket (BIJ)
ponúka zľavy mladým ľuďom vo veku od 12 do 26 rokov. V Portugalsku platia
InterRail-Pas a EURO DOMINO.
Bližšie informácie o rodinných cestovných lístkoch, kombinovaných cestovných
lístkoch a iných zľavách dostanete v kancelárii cestovného ruchu alebo od
Portugalských štátnych dráh Caminhos de Ferro Portugueses, Calcada do Duque
20, P-1294 Lisboa. (Internet: www.cp.pt )
Tagus – Mládežnícka cestovná kancelária
Zaujímavosti: http://www.viagenstagus.ptStránky
autobusových
prepravcov
Letecké spoločnosti
pre vnútroštátne lety

Najznámejšie letiská

Lodná doprava

Ostatné informácie
k cestovaniu

http://www.rede-expressos.pt (stránka iba v portugalčine)
Hlavné letisko je Lisabon so spojmi do najdôležitejších krajín západnej a strednej
Európy, do severnej Ameriky a Afriky. Ďalšie letiská s medzinárodnou dopravou
sú v Porto, Faro a na Madeire (Funchal a Porto Santo). Hustá sieť spojov vedie na
Madeiru (čas letu 1,30 h) i na tri letiská na Azorských ostrovoch (do Santa Maria a
Sao Miguel sa letí sa 2,10 h, na Terceiru 2,50 h). Hlavnou leteckou spoločnosťou je
TAP (www.tap.pt), na medzinárodných linkách lieta aj Portugalia, dôležitým
dopravcom je SATA Acores a SATA International.
Web:www.ana-aeroportos.pt
Webová stránka všetkých portugalských letísk: www.ana-aeroportos.pt
Medzinárodné letiská Lisabon, Faro, Porto
Dostať sa tam dá: z Viedne s Austrian Airlines a TAP do Lisabonu, dĺžka letu
3,20 h, raz týždenne z Viedne priamo do Funchal s Austrian Airlines (dĺžka letu
4,40 h).
Viac na:
www.aua.com
www.flytap.com
www.dlh.de
www.lufthansa.com
Doprava zo všetkých letísk: www.ana-aeroportos.pt
Lacné letenky: http://www.skrz.sk/index.php?
Riečna doprava je na vnútrozemských riekach Lima, Douro, Tagus a Sado a je
zážitkom.
http://www.infomobil.org/portugal/transports
Informácie pre vodičov
Cestná sieť v Portugalsku je moderná a dobre vybudovaná, mnohé miestne
komunikácie sú však stále na veľmi zlej úrovni. Portugalsko je od severu na juh aj
od Lisabonu smerom na Madrid prepojené platenými diaľnicami (trasa LisabonPorto v dĺžke 300 km stojí pre osobné vozidlá približne 16,70 Eur, trasa LisabonElvas na španielskych hraniciach stojí približne 12,60 Eur, za 1 km sa platí
orientačne 0,05 Eur), v celkovej dĺžke asi 1200 km. Platené sú aj dva lisabonské
mosty smerom do mesta v rozpätí 1-2 Eur za osobné vozidlo. Niektoré diaľničné
úseky vo vnútrozemí nie sú spoplatnené. Pri vjazde na diaľnicu si vodič z automatu
vytiahne lístok, ktorý platí 12 hodín a je splatný pri výjazde z diaľnice na mýtnici PORTAGEM. Zahraničné kreditné karty na mýtniciach neplatia. Na niektorých
kratších úsekoch je mýto platené priamo bez predchádzajúceho výberu lístka na
vjazde. Platená zóna je značená návestidlom Lanço com portagem. Pri vjazde na
diaľnicu nepoužite pás označený zeleným písmenom V (VIA VERDE), ktorý slúži
na elektronické registrovanie mýtneho pre predplatiteľov, nepoužite ho ani pri
výjazde z diaľnice. Maximálna povolená rýchlosť na diaľniciach je 120 km/h, na
cestách nižšej triedy 90 km/h a v obciach 50 km/h.

Minimálny vekový limit na vedenie motorových vozidiel je 18 rokov. Vodiči sa
musia preukázať platným vodičským preukazom (spravidla je akceptovaný aj
slovenský vodičský preukaz bez nevyhnutnosti preukázania medzinárodného
vodičského preukazu). Je potrebné aj osvedčenie o technickom preukaze alebo
doklad z požičovne áut, zelená karta alebo iné platné potvrdenie o poistení.
Pobyt s vozidlom s cudzími evidenčnými číslami je možný najviac 180 dní v rámci
kalendárneho roka. V prípade dlhšieho pobytu je potrebný súhlas colnice.
Auto
http://www.estradasdeportugal.pt/empresa/cdi.asp
http://www.travelnow.com/cars/index.jsp?cid=26475&locale=en
Verejná doprava funguje spoľahlivo, i keď pomerne často ju paralyzujú
odborárske štrajky. Sieť železničnej aj autobusovej dopravy je pomerne hustá, z
Lisabonu na juh je výhodnejšie cestovať autobusom, keďže nie je dobudovaná
železničná trasa. Pre turistov je výhodná karta tzv. Lisboa-Card na jeden, dva alebo
tri dni s platnosťou pre všetky druhy MHD a mnohé lisabonské múzeá. Lisabonské
metro je čisté a spoľahlivé. Taxislužba nie je predražená, bežný presun v rámci
mesta stojí 5-10 Eur, pri cestách z letiska je však treba trvať na zapnutí taxametra.
Preprava po Lisabone
http://www.carris.pt
Prvá pomoc (spoločný dispečing polície, zdravotníckej a požiarnej služby) = 112
Portugalský automobilový klub (ACP) - 24-hodinová služba pomoci cudzincom:
Lisabon a juh = 219 429 103
Porto a sever = 228 340 001
Informácie=118

Ubytovanie
Lacné ubytovanie
pre
študentov/mladých
ľudí

Turistické
ubytovne/campy

Stránky na
vyhľadávanie
ubytovania

Ostatné informácie

Mládežnícke ubytovne
sú väčšinou rozmiestnené v blízkosti zaujímavých miest, na vidieku, v horách alebo
v blízkosti pláží. Ubytovanie a stravu tu dostanú osoby vo veku 14 - 40 rokov.
Bližšie informácie dostanete od portugalského zväzu mládežníckych ubytovní www.sej.pt
Pousadas
sú štátne, sčasti prebudované historické budovy a sčasti novovybudované ubytovne.
Sú väčšinou situované mimo hlavných turistických trás a ponúkajú možnosť lepšie
sa oboznámiť so zvykmi a obyčajami v krajine. Zoznam týchto Pousadas dostanete
v kanceláriách cestovného ruchu alebo na stránke: www.pousadas.pt
Študentské typy ubytovania: http://www.spru.pt
Mládežnícke ubytovne v Madeire a ostrovoch Porto Santo:
http://members.netmadeira.com/centrojuventude
Hostelové ubytovanie: http://www.pousadasjuventude.pt
Kemping
Početné kempingy sa nachádzajú v blízkosti pláží alebo v husto zalesnených
lesných oblastiach. Niektoré sú vybavené bazénmi, športoviskami, supermarketmi a
reštauráciami. Zoznam dostanete v kanceláriách cestovného ruchu alebo od
portugalského kempingového zväzu na adrese: Federaçao Portuguesa de
Campismo, Avenida Colonel Eduardo Galhardo 24D, P-1170 Lisboa.
http://www.roteiro-campista.pt/frame-geral-parques-uk.htm
Zľavy na ubytovanie v kempoch: http://www.fpcampismo.pt/Cartas.html
Slovenská stránka, vyhľadávanie hotelov: http://www.skrz.sk/index.php?action
Široká škála možností pre mladých ľudí:
http://europa.eu/youth/travelling_europe/index_pt_en.html
Ponuka ubytovania podľa dĺžky pobytu:
http://www.infomobil.org/portugal/accomodation
http://alojamento.aeist.pt/asp

k ubytovaniu

http://www.center.pt/EN/index.php
Informácie o bezpečnosti pri pobyte v krajine -www.mzv.sk
Priemerná cena za
35 Eur v hlavnom meste v hoteli**.
jednu noc
70 Eur v hoteli ***
v hosteloch/hoteloch 90 Eur v hoteli ****
160 Eur v hoteli *****
20-40 Eur v hosteloch, závisiac na tom, či chcete mať vlastnú izbu.
Vynikajúci prehľad o hosteloch:
http://www.hostelsclub.com/hostel-sk-4369.html
Odkazy na portály,
http://alojamento.aeist.pt/asp
kde si mladí ľudia
http://www.infomobil.org/portugal/accomodation
hľadajú alebo
http://www.hostelbookers.com/hostels/portugal/
ponúkajú ubytovanie http://www.otel.com/hotels/lisbon.
http://hotels.portugal-bookings.com/country/pt.

Práca
Portugalsko je ďalšou krajinou, ktorá bude minimálne dva roky uplatňovať prechodné opatrenia na
ochranu svojho pracovného trhu a Slováci potrebujú na prácu pracovné povolenie. Na sezónne práce sa
povolenie udeľuje maximálne na deväť mesiacov, na konkrétne pracovné miesto u konkrétneho
zamestnávateľa maximálne na jeden rok. Okrem toho pre pracovníkov z nových členských štátov zaviedlo
Portugalsko kvótu 6 500 pracovných miest. Vykonávanie profesionálnych aktivít v Portugalsku je pre
občanov z tretích krajín (a v tomto prípade i nových členských krajín) podmienené kvótami pre určenú
pracovnú oblasť, ktoré každé dva roky stanoví portugalská vláda. Pracovné vízum sa udeľuje na obdobie
jedného roku, s možnosťou predĺženia na tri roky. Prechodné obdobie sa vzťahuje iba na pracovníkov v
pracovnom pomere. Na samostatne zárobkové osoby a ekonomicky neaktívnych občanov (penzisti a
študenti) sa uplatňuje režim platný pre rovnaké kategórie občanov súčasných členských štátov.
Na občanov nových členských štátov, ktorí už v Portugalsku legálne pracujú, sa prechodné obdobia
nevzťahujú, platia pre nich rovnaké opatrenia ako pre občanov Portugalska a starých členských krajín.
Pracovné povolenie
Na vstup na trh práce v Portugalsku potrebujete pracovné vízum, ktoré udelí konzulát Portugalska v mieste
trvalého bydliska na základe predloženia platnej pracovnej zmluvy. Pracovné vízum je podmienené
existenciou pracovnej zmluvy na základe oprávnenia vnútroštátnym orgánom (Generálnou inšpekciu práce
IGT a kladným vyjadrením Inštitútu pre zamestnanosť a odborné vzdelávanie IEFP). Oprávnenie sa
vydáva na základe súladu ponuky pracovného miesta v súvislosti s určenými kvótami a informáciami od
cudzineckej a pohraničnej polície o prípadných prekážkach vstupu potenciálneho zamestnanca na územie
Portugalska. Portugalské podniky môžu zamestnávať cudzích štátnych príslušníkov len v prípade určitých
profesií. O udelenie pracovného povolenia žiada vo všeobecnosti zamestnávateľ. Ak získa od úradov
kladnú odpoveď, uchádzač o zamestnanie si už potom musí ostatné povolenia na prácu a pobyt vybaviť
sám doma na zastupiteľskom úrade danej krajiny. Každý zamestnaný sa musí zaregistrovať na daňovom
úrade. Daň z príjmu je 33 %, zamestnávateľ okrem tejto dane odvádza za zamestnanca aj poplatky do
sociálneho fondu, z ktorého sa hradí zdravotná starostlivosť, dôchodky a vzdelávanie. Daňový rok je
totožný s kalendárnym. V Portugalsku sa platí daň, ak v krajine odpracujete aspoň 183 dní do roka.
Povinná registrácia
Počas prechodného obdobia bude Portugalsko naďalej uplatňovať na pracovníkov v pracovnom pomere
alebo SZČO režim vstupu, pobytu, odjazdu a odmietnutie cudzincov na portugalskom území podľa
vládneho nariadenia č. 244/98. V súlade s týmto nariadením občania z nových členských krajín môžu
vykonávať zárobkovú činnosť v Portugalsku iba v prípade, že budú držiteľmi pracovného víza. Držiteľ
pracovného víza nie je povinný zaregistrovať sa na cudzineckej a pohraničnej polícii (Servi#231#o dos
Estrangeiros e Fronteiras SEF), napriek tomu to portugalské úrady odporúčajú. Povinnosť registrácie majú
zamestnanci slovenských firiem a študenti, ktorí idú do Portugalska na dlhšie ako tri mesiace.
Zaregistrovať sa musia do troch dní od príchodu.

Povolenie na pobyt
Žiadateľ sa musí hlásiť na miestnom riaditeľstve Cudzineckej a pohraničnej polícii (SEF) v mieste, kde
zamýšľa bývať a zažiadať o udelenie trvalého pobytu. Na získanie povolenia na pobyt nepotrebujú vízum
tí cudzinci, ktorí sú držiteľmi pracovného víza počas troch rokov bez prerušenia.
Výška minimálnej
Výška minimálnej mzdy je 403 Eur (1.1.2007). Mladí pracovníci (do 25 rokov),
mzdy
ktorí ešte študujú, získajú 80 % minimálnej mzdy na obdobie, ktoré nesmie
presiahnuť 1 rok alebo 6 mesiacov, v prípade, že pracovník má technické odborné
vzdelanie, či iné odborné zameranie a kvalifikáciu na vykonávanú prácu.
Stránky úradov
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid
práce
Portály na
www.balearic-jobs.com
vyhľadávanie práce www.expressoemprego.pt
v krajine
www.manpower.pt
www.publicoemprego.pt
www.randstad.pt
www.stepstone.pt
http://www.infomobil.org/portugal/working-training
Vyhľadávanie
Letné pracovné tábory
brigád, sezónnych
prác, au-pair
http://europa.eu.int/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/
agentúry
Aupair – databáza pracovných ponúk
http://europa.eu/youth/working/au_pair/index_pt_en.html
http://www.aupair-agency.com/Au-pair-Jobs/Aupair-Jobs-PORTUGAL.
Stránka ponúka pomoc pri hľadaní vhodného miesta, (v slovenčine) http://www.aupair.sk/search.php?tos=find&country_to=195
http://www.jobsabroad.com/Portugal.cfm - všeobecne, ponuka práce v Portugalsku
Dobrovoľná a krátkodobá práca

Informácie
o pracovných
podmienkach
Možnosti pre
podnikateľov/začína
júcich podnikateľov

Ponuka je v oblasti práce s postihnutými (stavba táborov), pri archeologických
vykopávkach. Strava a ubytovanie sú zaistené spravidla zdarma, dopravu si hradí
účastník sám. Rovnaké možnosti prevládajú aj v poľnohospodárstve. Dobrovoľnou
prácou sa rozumie práca bez nároku na mzdu alebo vreckového. V týchto
prípadoch prácu najčastejšie sprostredkúva Atej/Turismo Estudantil.
Európska databáza pracovných ponúk http://europa.eu/youth/volunteering__exchanges/index_pt_en.html
http://portal.iefp.pt/portal/ – (v angličtine)

Podnikanie v krajine
V prípade záujmu o dlhodobý pobyt je potrebné do troch mesiacov od príchodu do
krajiny požiadať o povolenie na pobyt. Povolenia vydávajú Regionálne hraničné a
cudzinecké úrady. Ich platnosť je päť rokov, s možnosťou predĺženia. Žiadosti o
povolenie na podnikateľskú činnosť prijímajú Centrá pre registráciu podnikania. V
Portugalsku nepôsobí žiadna živnostenská komora, nie je teda potrebná registrácia.
Národná komisia programu pre podporu umení a remesiel a malých remeselných
podnikov má na starosti podporu a oživovanie tradičných umení a remesiel. Na
prevádzku žiadnej živnosti nie je potrebná licencia. Prihlásenie na účely platenia
dane z pridanej hodnoty prebieha automaticky pri registrácii podnikateľskej
činnosti. Pri registrovaní živnosti sa treba zaregistrovať pre účely dane na
Finančnom úrade príslušnom k miestu bydliska.

Registrácia na účely sociálneho zabezpečenia
Pre samostatne zárobkovo činné osoby je povinná, môžu si však vybrať z dvoch
systémov – povinného a rozšíreného. Pri povinnom systéme sa odvádza 25,4
percenta príjmu, pri rozšírenom 32 percent.
Webové stránky
Ministerstvo financií - http://www.dgci.min-financas.pt
Investície obchod a turizmus v Portugalsku - http://www.icep.pt/
http://www.infomobil.org/portugal/working-training
Ostatné informácie
k práci

Ako nájsť prácu v Portugalsku
Verejné služby zamestnanosti všetkých členských krajín spolupracujú pri výmene
informácií o životných a pracovných podmienkach jednotlivých krajín, ktoré
možno nájsť na portáli http://europa.eu.int/eures.
Vyhľadávanie pracovných pozícií podľa vlastného výberu http://www.jobsabroad.com/Portugal.cfm
Ponuky v dennej tlači: inzeráty sú zverejňované v hlavných portugalských
denníkoch, ktorými sú napríklad Expresso, Jornal alebo Semanario. V angličtine
vychádzajú okrem iných Anglo-Portuguese News či Portugal Post. V Portugalsku
sa pomerne často i úspešne žiada o prácu spontánne. Neostýchajte sa preto poslať
podniku, v ktorom by ste radi pracovali, svoju žiadosť. Nezabudnite k nej priložiť
sprievodný list, životopis, prípadne referencie a nejaké kontakty. Veľkou výhodou
(a možno aj nutnosťou na uplatnenie sa na trhu práce) je znalosť portugalčiny.

Štúdium
Podmienkou na prijatie na štúdium v niektorej z členských krajín Európskej únie je najmä dobrá znalosť
domáceho jazyka, ktorá sa preveruje skúškou na ambasáde alebo v niektorom z centier jazykových skúšok
a maturitná skúška na úrovni maturity v danej členskej krajine. O možnostiach štúdia najlepšie poskytnú
informácie na veľvyslanectvách jednotlivých krajín na Slovensku, ktoré prihlášky na vysoké školy v ich
krajine distribuujú a uzatvárajú. Prihlášky na vysoké školy v členských štátoch Európskej únie sa podávajú
spravidla v januári až máji.
Životné náklady - 1000 Eur mesačne (asi 40 500 Sk).
Školné - Áno, 300 Eur na štátnych školách, 1000 až 2500 Eur magisterské štúdium, 2500 až 5000 Eur
doktorandské štúdium.
Stredoškolské
http://www.studyabroadlinks.com/search/Portugal/- zoznam programov pre
štúdium
stredoškolských študentov.
http://www.dgidc.min-edu.pt/public/cnebindex.asp - stránka Ministerstva školstva
ponúka všetky faktické informácie o vzdelávaní.
http://www.educare.pt/educare/Educare.aspx - možnosti vzdelania v Portugalsku.
Vysokoškolské
Vysokoškolské vzdelávanie - Poskytuje ho 14 štátnych a 8 súkromných univerzít,
štúdium
26 štátnych polytechník a 71 súkromných inštitúcií.
Portugalský inštitút - http://www.portugal.sk/ipsk.html
http://www.infomobil.org/portugal/studying
Vysoká škola právnická - http://law.rwu.edu/sites/studyabroad/lisbon/
Zoznam univerzít s následnými linkami - http://www.4icu.org/pt/
Stránky škôl
http://www.portugal.sk/ipsk.html -jazyková príprava, Portugalský inštitút
http://www.euroeducation.net/prof/porco.htm - presné informácie o jednotlivých
školách

Štipendiá, granty pre
Štipendiá
študentov
Väčšina štátov Európskej únie má – okrem vzdelávacích programov EÚ - vlastnú
ponuku štipendií pre zahraničných študentov. Ide o vládne štipendiá, ktoré
vyplývajú z bilaterálnych medzivládnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania
a vedy uzavretými medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR alebo
Ministerstvom školstva SR a partnerskými ministerstvami v zahraničí. Takéto
štipendiá je možné získať prostredníctvom organizácie Slovenská akademická a
informačná agentúra – Servisné centrum pre tretí sektor (SAIA-SCTS), ktorá má na
starosti sprostredkovanie štipendijných pobytov na základe medzivládnych dohôd.

Letné školy
Stáže, výmenné
študijné pobyty
Jazykové kurzy

Ostatné informácie
ku štúdiu
Banky
Slovenské
veľvyslanectvo v
Portugalsku

Portugalské
veľvyslanectvo na
Slovensku

Ďalšie informácie:

Informácie o štúdiu i grantoch - http://info.iiepassport.org/country/portugal.html
http://www.infomobil.org/portugal/studying
http://www.studyabroadlinks.com/search/Portugal/
http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_pt_en.html
http://www.infomobil.org/portugal/studying
http://www.infomobil.org/portugal/studying
http://www.acessoensinosuperior.pt/
http://www.languagesabroad.com/countries/portugal.html
http://www.amerispan.com/other_specialized_programs/
Zoznam stránok o vzdelaní a štúdiu v Portugalsku
http://www.loc.gov/rr/international/hispanic/portugal/
Zoznam bánk - http://www.quazell.com/bank/beur_por.htm
Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky v Lisabone
Embaixada da República Eslovaca
Avenida Fontes Pereira de Melo 19, 7. Dto
1050-116 Lisboa
República Portuguesa
Tel.: 00351/213 583 300
Fax: 00351/213 583 309
Email: emb@lisbon.mfa.sk, emslovak@mail.telepac.pt
J. E. pán José Ernst HENZLER VIEIRA BRANCO
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Adresa:
Moskovská 10
811 08 Bratislava
Slovenská republika
tel.: 0042/2/50102211
fax: 0042/2/50102212
E-mail: emb.portbrat@stonline.sk
Konzulárne oddelenie:
Moskovská 10
811 08 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 0042/2/50102211
Fax: 0042/2/50102212
Email: emb.portbrat@stonline.sk
Klub Čechov a Slovákov v Portugalsku
Email: kcsp@sapo.pt
Web: http://kcsp.x-porto.com

