Bolsas para alunos de doutoramento por um
período de estudos de 5 meses na Universidade
de Makerere:
Apoio Individual: 700€/mês
Viagem: 820€

SOBRE A UNIVERSIDADE
A Universidade de Makerere, no Uganda é a
terceira e mais antiga instituição de ensino
superior do país, tendo sido inicialmente

LOCALIZAÇÃO

estabelecida como uma escola técnica em 1922, e

A Universidade situa-se na cidade de Campala,

posteriormente como universidade pública em

capital do Uganda. A área metropolitana desta

1970. Possui 10 Escolas nas mais variadas áreas

cidade possui uma área de 8,451.9 km2 com

académicas e em 2020 foi considerada pelo U.S.

uma população estimada de 6,709,900

News & World Report ranking como a melhor

habitantes.

universidade na África subsariana.

PONTOS DE INTERESSE
Situada nas margens do Lago Vitória, Campala
é a capital e a maior cidade do Uganda. Localizase nas margens do Lago Vitória, a 1220 metros de
altitude. A cidade foi fundada pelos britânicos em
1860 e possui diversas colinas. Na colina de Kasubi
situam-se os túmulos de Kasubi, um cemitério
sagrado do Reino de Buganda, classificado como
Património da Humanidade.
Existe ainda o Museu do Uganda

no topo da

colina de Kololo e a Mesquita Nacional de
Campala.
Para mais informação sobre o Uganda consultar
aqui.

ALOJAMENTO
Para informações relativamente ao custo
médio de alojamento na cidade de Campala
verificar a informação referente à Makerere
University Guest House aqui.

OBTENÇÃO DE VISTO:
Os Portugueses que se deslocam ao Uganda necessitam de
passaporte válido por mais de 6 meses após a data prevista
para a viagem.
Desde Julho de 2016, qualquer estrangeiro que queira viajar
para o Uganda, deve iniciar o seu pedido de visto através da
internet aqui e ter em atenção os seguintes passos:
preencher o formulário de pedido de visto (em inglês) e
enviá-lo por internet. Após resposta dos serviços de
imigração do Uganda, esta deve ser impressa e entregue
na Direcção de Fronteiras e Imigração do Uganda.
A recolha de dados biométricos e emissão de uma vinheta
visa serão efectuadas no Uganda. A tabela de pagamento
pode ser consultada aqui.

TRANSPORTES
Entebbe-Campala: mais informações aqui.
Arua-Campala: mais informações aqui.

CUSTO DE VIDA
Mais informações aqui

Mais informações aqui

Contacto: iro@iscte-iul.pt

