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Enquadramento e Objetivos
Braga é conhecida nacional e internacionalmente pelas suas portas abertas, muito graças
ao Arco da Porta Nova, ex-libris da cidade – mas esta capital do Minho caracteriza-se
também pelos braços abertos que estende a quem chega. Cidade cosmopolita e
multicultural, Braga orgulha-se dos esforços contínuos feitos no sentido de assegurar a
igualdade no acesso a oportunidades de crescimento pessoal e profissional a todos os
cidadãos, independentemente da nacionalidade ou origem.
É de braços abertos que reconhecemos a pertinência, agora mais do que nunca, de
redobrar os trabalhos desenvolvidos no âmbito da integração social, particularmente da
integração de migrantes no nosso município, fomentando um diálogo intercultural em todo
o concelho, baseado na não-discriminação e na solidariedade.
A promoção da coesão social dependerá da sensibilização de todos os munícipes para as
oportunidades que surgem da partilha intercomunitária, e da construção de espaços
municipais onde prosperem as ideias e contributos das comunidades migrantes,
procurando-se sempre atender às expectativas e minimizar os obstáculos ao
desenvolvimento dessas comunidades.
Com o intuito de melhor preparar quem chega para todas as eventualidades e
necessidades da vida diária em Braga, este guia de acolhimento apresenta-se como uma
fonte integral e acessível de informação relevante que contempla várias áreas de atuação
social, desde a educação e saúde à cultura, participação cívica e religião.

Background and Goals
Braga is known nationally and internationally for its open doors, in part because of the Arco
da Porta Nova, ex-libris of the city - but the capital of the Minho region is also characterised
by keeping its arms open for incomers. A cosmopolitan and multicultural city, Braga is proud
of the continuous efforts made to ensure equal access to opportunities of personal and
professional growth to all citizens, regardless of nationality or origin.
It is with open arms that we recognise, now more than ever, the importance of redoubling
the work developed in the scope of social integration, particularly the integration of migrants
in our municipality, fostering throughout the municipality an intercultural dialogue based on
non-discrimination and solidarity.
The promotion of social cohesion will depend on raising awareness among citizens regarding
the opportunities that arise from intercultural exchanges, as well as on the construction of
municipal spaces where the ideas and contributions of migrant communities may thrive,
whilst trying to meet the expectations and minimise the obstacles to the development of
these migrant communities.
In order to better prepare those who arrive for all the circumstances and needs of daily life
in Braga, this welcome guide is presented as a comprehensive and accessible source of
relevant information covering several areas of social action, from education and health to
culture, citizenship and religion.
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Sobre Braga
About Braga
População (2019)
Population (2019)

182.299

Área total
Surface area

183,20 km²

População estrangeira
(2019)
Foreign population (2019)

10.315

Ano de fundação
Foundation year

16 a.C.
16 BC

Gentílico
Gentilic

Bracarense
Bracarian

Distinções
Honours

Capital Europeia da Juventude
European Youth Capital (2012)
Cidade Europeia do Desporto
European City of Sport (2018)
Melhor Destino Europeu
Best European Destination (2021)

Cidade capital do distrito e município
Capital of the municipality and district

Alcunhas
Nicknames
Roma Portuguesa, Bracara Augusta, Coração do Minho, Cidade dos Arcebispos, Capital do
Barroco
Portuguese Rome, Bracara Augusta, Heart of Minho, City of the Archbishops, Capital of the Baroque

Braga destaca-se pela sua conjugação única de
história e inovação, antiguidade e jovialidade,
cidade e campo, natureza e cosmopolitismo.
Dada a sua localização geográfica privilegiada, bem
como o seu dinamismo, Braga assume um papel regional
central, e é já uma referência a nível económico, cultural
e do conhecimento e tecnologia – esta centralidade
permite a oferta de uma qualidade de vida excecional
em vários âmbitos, na saúde, emprego, educação,
segurança, cultura…

Braga stands out for its unique combination of history
and innovation, antiquity and joviality, city and
country, nature and cosmopolitanism.
Given its privileged geographical location, as well as its
dynamism, Braga assumes a central regional role, and is
already a reference at economic, cultural, knowledge
and technology levels - this centrality allows for the offer of
an exceptional quality of life in various areas, in health,
employment, education, security, culture...

Fig. 1 - Bom Jesus
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Sobre Portugal
About Portugal
Os seus direitos como imigrante | Your rights as an immigrant
1. Reagrupamento familiar - Os imigrantes 1. Family reunification – Immigrants with
com residência legal em Portugal podem
legal residence in Portugal may bring one
trazer um ou mais familiares para o país (no
or more family members to the country (in
caso dos refugiados aplicam-se estatutos
the case of refugees special statuses
especiais que podem ser estendidos a
apply which may be extended to close
familiares próximos);
relatives);
2. Saúde - Os imigrantes têm acesso ao 2. Health - Immigrants have access to the
Sistema Nacional de Saúde exatamente
National Health System under exactly the
nas mesmas condições do que os
same conditions as Portuguese citizens
cidadãos portugueses (ver secção
(see Health section);
Saúde);
3. Educação – Os menores têm acesso 3. Education - Minors have free access to
the public education system, which in
gratuito ao sistema de educação público,
Portugal is mandatory until the age of 18.
que, em Portugal, é de frequência
Immigrants over the age of 18 may also
obrigatória até aos 18 anos. Os imigrantes
have access to vocational education
com mais de 18 anos poderão também ter
and training, upon contact with the
acesso ao ensino e formação profissional,
appropriate authorities (see Education
mediante contacto com as devidas
section);
autoridades (ver secção Educação);

Fig. 2 - Praça do Município | Municipality Square
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4. Segurança social – Os imigrantes estão 4. Social security - Immigrants are subject
sujeitos aos mesmos direitos e obrigações
to the same rights and obligations as
que os cidadãos portugueses (podem
Portuguese citizens (differences in
aplicar-se
diferenças
de
benefícios
benefits may apply depending on the
dependendo
da
verificação
de
verification of certain conditions);
determinadas condições);
5. Labour market - Immigrants have
5. Mercado de trabalho – Os imigrantes têm
access to the services of the Institute of
acesso aos serviços do Instituto do Emprego
Employment and Professional Training
e Formação Profissional (IEFP), entre os quais
(IEFP), which provides support in
o apoio na obtenção de equivalência de
obtaining
diploma
equivalence,
diplomas, aconselhamento e orientação
counselling and professional guidance,
profissional e formação (ver secção
and training (see Employability and
Empregabilidade e Empreendedorismo);
Entrepreneurship section);
6. Nacionalidade – Os imigrantes que 6. Nationality - Immigrants who meet all
the requirements to obtain Portuguese
preencham todos os requisitos para adquirir
nationality may do so according to the
a nacionalidade portuguesa poderão fazêlegal formalities;
lo conforme as formalidades legais;
7. Igualdade – Todos os cidadãos são iguais 7. Equality - All citizens are equal before
the law and this includes immigrants in
perante a lei e isso inclui os imigrantes em
Portugal, who have most of the rights
Portugal, que dispõem da generalidade
that apply to citizens, such as the right to
dos direitos aplicáveis aos cidadãos, como
life,
personal
integrity,
privacy,
o direito à vida, à integridade pessoal, à
protection
against
discrimination,
privacidade, à proteção contra a
freedom of expression and information,
discriminação, à liberdade de expressão e
freedom of religion and worship, among
informação, à liberdade de religião e culto,
many others.
entre tantas outras.

Fig. 3 - Avenida Central | Central Avenue
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Os seus deveres como imigrante | Your duties as an immigrant
Do mesmo modo que dispõem de
direitos (praticamente) iguais aos
dos cidadãos, os imigrantes estão
também sujeitos a deveres similares.

Em Portugal todos os cidadãos são iguais
perante a lei, pelo que a discriminação
com base no género e, especificamente,
os atos hostis para com as mulheres são
estritamente proibidos (p.e. os
casamentos forçados e a mutilação
genital feminina são crimes severamente
punidos por lei).

Just as they have (practically) the
same rights as citizens, immigrants
are also subject to similar duties.

Tal como a generalidade dos cidadãos, os
imigrantes devem cumprir com as
obrigações fiscais como o pagamento de
impostos e a contribuição para a
segurança social.
Like all citizens, immigrants must comply
with fiscal obligations such as paying taxes
and social security contributions.

Since in Portugal all citizens are equal
before the law, gender discrimination
and specifically hostile acts towards
women are strictly prohibited (e.g. forced
marriages and female genital mutilation
are crimes severely punished by law).

Todos os menores de idade têm de
frequentar a escolaridade obrigatória e,
por isso, os pais ou tutores estão
incumbidos de garantir que tal ocorre.

Em geral, todos os habitantes devem
respeitar todas as leis, regulamentos e
medidas destinadas a manter a ordem
pública.

All minors must attend mandatory
education, and therefore parents or
guardians are responsible for ensuring
that this occurs.

In general, all inhabitants must respect all
laws, regulations and measures aimed at
maintaining public order.
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Serviços de acolhimento e integração
Reception and integration services
Existem variados serviços e espaços de apoio
para quem chega a Braga. Estes serviços atuam
em vários níveis, do nacional ao municipal, e são
promovidos por entidades governamentais,
organismos locais e até associações informais.
Abaixo poderá encontrar um diretório de
algumas iniciativas que podem ser muito úteis no
seu acolhimento e integração.

There are several services and specific support
facilities for those who arrive in Braga. These
services act at several levels, from national to
municipal, and are promoted by governmental
entities, local organisms and even informal
associations. Below you can find a directory of
some initiatives that may be very useful in your
arrival and integration.

Centros Locais e Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM e CNAIM)
Local and National Centres for the Integration of Migrants (CLAIM and CNAIM)
Os Centros Locais de Apoio à Integração de
Migrantes (CLAIM) são espaços de apoio ao
migrante, destinados a acolher e ceder
informação em diferentes áreas (regularização
da
situação
migratória,
nacionalidade,
reagrupamento familiar, habitação, saúde,
trabalho, entre outros). Os serviços são
facultados pelo Alto Comissariado para as
Migrações (ACM) com o apoio de parceiros
institucionais e municipais. Os serviços de
atendimento do CLAIM são totalmente gratuitos.

The Local Centres for the Support of Migrant
Integration (CLAIM) are support centres for
migrants, which provide relevant information in
different areas (regularisation of migration status,
nationality, family reunification, housing, health,
work, among others). These services are provided
by the High Commission for Migrations (ACM) with
the support of institutional partners and
municipalities. CLAIM's services are free of
charge.

CLAIM Braga
Contactos | Contacts
Email

Contacto telefónico | Telephone

dbraga.claim@cruzvermelha.org.pt

253 271 185

Atendimentos (apenas se realizam mediante agendamento através de marcação
prévia)
Appointments (can only be arranged by prior booking)
Horário de funcionamento | Working

Morada | Address

hours

Delegação de Braga da Cruz Vermelha

2ª a 6ª feira das 9h às 12h30 e das

Portuguesa

14h30 às 17h30

Rua Dr. Francisco Machado Owen, n.º 146,
R/C 4715 - 021 Braga
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A par dos CLAIM espalhados pelo país, existem
três Centros Nacionais de Apoio à Integração de
Migrantes (CNAIM) sendo que Braga é servido
pelo CNAIM do Norte. Os CNAIM reúnem num só
espaço diferentes serviços, instituições e
gabinetes de apoio aos migrantes, tais como a
Autoridade para as Condições de Trabalho
(ACT), a Segurança Social (SS) e o Gabinete de
Apoio Jurídico (GAJ).

Besides the CLAIMs throughout the country, there
are three National Centres for the Support of
Migrant Integration (CNAIMs) and Braga is served
by the North CNAIM. The CNAIMs bring together
in a single space different services, institutions
and offices to support migrants, such as the
Authority for Working Conditions (ACT), Social
Security (SS) and the Legal Aid Office (GAJ).

CNAIM Norte
Contactos | Contacts
Email

Contacto telefónico | Telephone

informacoes@cnai.acidi.gov.pt

222 073 810

Serviços do Alto Comissariado para as Migrações
Services of the High Commission for Migrations
O Alto Comissariado para as Migrações é um
instituto público que coordena as políticas em
matéria de migrações, procurando auxiliar,
acolher e integrar os migrantes, procurando
alinhar os serviços públicos locais e nacionais na
cedência de uma resposta integrada aos
migrantes.

The High Commission for Migration is a public
institute that coordinates migration policies,
seeking to assist, welcome and integrate
migrants, seeking to align local and national
public services in providing an integrated
response to migrants.

App MY CNAIM e plataforma Fórum Migrante

Espaços

MY CNAIM App and Migrant Forum platform

participação online para facilitar o apoio e

https://www.acm.gov.pt/-/app-my-cnaim-e-

esclarecimento de dúvidas à distância. Estão

forum-migrante

disponíveis em português, inglês e árabe.
Online

de

comunicação,

communication,

participation

spaces

to

interação

interaction
facilitate

e

and

remote

support and clarification of doubts. They are
available in Portuguese, English and Arabic.
Linha de Apoio a Migrantes

Fornece respostas imediatas às questões mais

808 257 257 (a partir da rede fixa)

frequentes dos migrantes e associações de

21 810 61 91 (a partir de rede móvel e para

imigrantes. Atendimento está disponível em 9

quem efetua a ligação do estrangeiro)

línguas, de segunda a sexta, das 9h às 19h.

Migrant Helpline

Provides immediate responses to the most

808 257 257 (from fixed line network)

frequent

questions

from

migrants

and

immigrant associations. The service is available
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21 810 61 91 (from the mobile network and for

in 9 languages, Monday to Friday, from 9am to

those calling from abroad)

7pm.

Serviço de Tradução Telefónica

Bolsa

Contacto através da Linha de Apoio a

dominam outro(s) idiomas além do português –

Migrantes (ligar para linha e solicitar acesso ao

consultar idiomas no site – para permitir a

Serviços de Tradução Telefónica)

comunicação

808 257 257 (através da rede fixa) e/ou 218 106

pessoas/entidades portuguesas.

191 (através da rede móvel)

de

60

tradutores/interpretes

entre

que

estrangeiros

e

Pool of 60 translators/interpreters who speak

Telephone Translation Service

languages

other

than

Portuguese

-

see

Contact the Migrant Helpline (call the line

languages on the site, on the link to the left - to

and request access to the Telephone

enable communication between foreigners

Translation Service)

and Portuguese people/entities.

808 257 257 (landline) and/or 218 106 191
(mobile)

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Immigration and Borders Service
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) é o
órgão que promove, coordena e executa as
ações relacionadas com os movimentos
migratórios, incluindo os legalização de entradas
e
permanências
no
território
nacional,
autorizações e renovações de residência e
prorrogações de permanência. É possível usufruir
dos serviços do SEF presencialmente através de
marcação prévia, a qual pode ser feita por
telefone e online, no portal www.sef.pt.

The Foreigners and Borders Service (SEF) is the
body that promotes, coordinates and performs
all actions related to migratory movements,
including the processes of legalisation of entries
and stays in the national territory, residence
permits and renewals and extensions of stay. It
is possible to book an in person appointment via
telephone and online at www.sef.pt.

Delegação Regional de Braga | Braga Regional Delegation
Morada | Address

Rua Mário Valença, nº66
Nogueira
4715-206 BRAGA

Horário de atendimento |

Email/Telefone |

Office hours

Telephone

10h00-12h00 e 14h00-16h00

del.braga@sef.pt
253 680 040
253 680 041
253 680 045
253 680 046
253 680 047
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Serviço de apoio ao Imigrante da Câmara Municipal de Braga
Office of Immigrant Support in Braga Municipality

Fig. 4 - Banco de Portugal | Bank of
Portugal Building

Integrado nos seus esforços de integração e coesão social, o
Município de Braga disponibiliza apoio e aconselhamento à
população imigrante em variadas áreas (funciona no Balcão
Único Municipal mediante reserva), contando com serviços
como:
- Emissão do Certificado de Registo de Cidadão da União
Europeia;
- Apoio na legalização, conflitos laborais, aprendizagem da
língua portuguesa, equivalência de habilitações, retorno
voluntário, entre outros assuntos;
- Apoio na organização de eventos de promoção de
interculturalidade
- Projeto Mediadores Municipais Interculturais, que conta com
mediadores especializados em determinadas comunidades
(África, Europa de Leste, América e comunidade cigana) e
cedem
apoio
gratuito
às
mesmas
(mediadores.municipais@cm-braga.pt)

As part of its efforts towards integration and social cohesion, the Municipality of Braga offers support
and advice to the immigrant population in various areas (operating in the Municipal One-stop shop
upon request), with services such as:
- Emission of the Certificate of Registration of European Union Citizenship;
- Support in national registration, labour conflicts, learning the Portuguese language, equivalence
of qualifications, among other issues;
- Support in organising events to promote interculturality;
- Intercultural mediation through the Intercultural Municipal Mediators project, which has
specialised mediators in certain communities (Africa, Eastern Europe, America and the Roma
community) and provides free support to them, promoting their integration and insertion in the
community (mediadores.municipais@cm-braga.pt).
Serviço de apoio ao Imigrante da Câmara Municipal de Braga (Balcão Único Municipal)
Office of Immigrant Support in Braga Municipality (Municipal One-stop shop)
Morada e site | Address and

Horário

site

Office hours

Balcão

Único

Municipal,

de

atendimento

|

Segunda/Monday: 9h00-12h30

Praça Conde de Agrolongo,

e/and 14h00 to 17h30

4704-514 Braga

Terça, Quarta e Quinta/

www.balcaounico.cm-

Tuesday, Wednesday and

braga.pt

Thursday: 9h00-12h30

Email/Telefone | Telephone

municipe@cm-braga.pt
253 616 060
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Outros serviços de apoio generalizado aos munícipes
Other general support services to residents
Entidade | Entity

Telefone |

Morada | Address

Telephone
Espaço do Cidadão

926 304 924

(Citizen’s Space) de Tadim
Espaço do Cidadão de

(Edifício da sede da Junta)
926 304 932

Sequeira
Espaço do Cidadão de

Rua da Escola, n.º1, 4705-629 (Edifício da sede da
Junta)

253 675 321

Adaúfe
Espaço Cidadão da União

Rua de Guilherme Braga da Cruz, n.º 2, 4705-671

Av. Imaculada Conceição, n.º 145, 4710-820
(Edifício da sede da Junta)

253 621 587

de Freguesias de Real,

Lugar da Capela, n.º 8, 4700-259 (Edifício da sede
da Junta de Real)

Dume e Semelhe
Espaço do Cidadão de

965 158 716

Av. da Igreja, n.º 59 (Edifício da sede da Junta)

961 923 127

Rua Pinheiro do Bicho, n.º 60, Figueiredo (Edifício

Sobreposta
Espaço do Cidadão de
Figueiredo

da sede da Junta)

Fig. 5 - Estátua de São Longuinho | Saint Longinus Statue
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Juntas de Freguesia
Parish councils
Existem diversos órgãos administrativos que
operam a diferentes níveis no sistema político
português – estes podem ser, por vezes, difíceis
de perceber, mas tentaremos explicar.

There are several administrative organs at
different levels in the Portuguese political system,
which may be a little difficult to understand at
first, but we will try to explain in a clear way.

Uma vez que Braga tem 37 freguesias, e as
respetivas Juntas de Freguesia servem aqueles
que vivem dentro dos limites dessa área, estão
apresentados abaixo os contactos das várias
Juntas de Freguesia, incluindo aquela que serve
a sua área de residência.

Given as Braga has 37 parishes, and the parish
councils serve those who live within the parishes’
limits, you can find below the contacts for the
parish council that administrates your residence
area.

Freguesia | Parish

Telefone | Telephone

Email

Figueiredo

253 685 606

freguesiadefigueiredo@gmail.com

Gualtar

253 675 612

junta.gualtar@gmail.com

Lamas

253 681 496

secretaria@jf-lamas-braga.pt

São Vicente

253 220 099

geral@jf-svicente.com

São Victor

253 274 815

geral@juntasvictor.pt

U.F. de Celeirós, Aveleda e
Vimieiro

253 673 209

freguesia@celeirosaveledavimieiro.pt

U.F. de Ferreiros e Gondizalves

253 215 817

geral@jf-ferreiros.pt

U.F. de Lomar e Arcos

253 684 080

uflomar.arcos@gmail.com

U.F. de Maximinos, Sé e Cividade

253 687 236

uniaomaxiseci@gmail.com

U.F. de Real, Dume e Semelhe

253 621 587

secretaria@jf-real.com

U.F. São José de São Lázaro e São
João Do Souto

253 217 234

freguesia@saolazaro-braga.com.pt
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Saúde
Health

Fig. 6 - Avenida Central | Central Avenue

O que é o Serviço Nacional de Saúde (SNS)?
What is the National Health Service (NHS)?
O Serviço Nacional de Saúde constitui a rede
pública de instituições e serviços prestadores de
cuidados de saúde, que, estando ao cargo do
Estado (especificamente do Ministério da
Saúde), garantem a salvaguarda do direito à
proteção da saúde de uma forma acessível a
todos – o que inclui todos os estrangeiros
possuidores de autorização de residência. O
acesso ao SNS é feito através das Unidades de
Saúde Familiar (Centros de Saúde) e Unidades
Hospitalares.

The National Health Service is the public network
of institutions and services that provide health
care services, which, under the responsibility of
the State (specifically the Ministry of Health),
guarantee the safeguarding of the right to health
protection in a manner accessible to all - which
includes all foreigners with a residence permit.
Access to the SNS is made through Family Health
Units (Health Centres) and Hospital Units.

Como posso aceder aos serviços do SNS? Os serviços são gratuitos?
How can I access NHS services? Are the services free of charge?
Por forma a aceder aos serviços do SNS, os
cidadãos
estrangeiros
devem
apresentar
perante os serviços de saúde da sua área de
residência: o documento Comprovativo de
Autorização de Residência e o Número de
Identificação Fiscal (NIF). Após apresentação
desses documentos no Centro de Saúde da área
de residência, é emitida uma ficha de inscrição
com o número de utente, que deve ser mostrado
em qualquer unidade de saúde.
Os Nacionais de Países Terceiros (NPT) que não
se encontrem em situação regular acedem aos
serviços de saúde mediante a apresentação de

In order to access SNS services, foreign citizens
must present to the health services in their area
of residence: the Proof of Authorization of
Residence and the Tax Identification Number.
After presenting these documents at the Health
Centre that serves your area of residence, a
registration form is issued with a health user
number, which must be presented at any health
unit.
Third Country Nationals (TCN) who are not in a
regular situation have access to health services
by presenting a Residence Certificate issued by
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um Atestado de Residência emitido pela Junta
de Freguesia, provando que se encontra no país
há mais de 90 dias.
Dentro do variado leque de serviços oferecidos
pelo SNS, alguns são gratuitos e alguns são
sujeitos a taxas moderadoras – contudo, existe a
possibilidade de pedir a isenção dessas taxas em
casos específicos (incapacidade económica,
doença crónica, etc.). Informe-se junto do
serviço de saúde sobre esses pagamentos.

the Parish Council, proving that they have been
in Portugal for more than 90 days.
Within the wide range of services offered by the
NHS, some are free of charge and some are
subject to service charges - however, there is the
possibility of requesting exemption from these
charges in specific cases (economic incapacity,
chronic illness, etc.). Ask your health service
about these payments.

Serviços de Saúde em Braga
Health Services in Braga
Os serviços de saúde pública que servem o
município de Braga fazem parte do
Agrupamento de Centros de Saúde do
Cávado 1 (https://aces-braga.webnode.pt/).
Para agendar uma consulta poderá contactar
a unidade de saúde presencialmente,
telefone, email ou através da e-Agenda
(https://servicos.min-saude.pt/utente/).

Entidade e freguesias

Setor |

servidas |

Sector

The public health services that serve the
municipality of Braga are part of the Group of
Health Centres of Cávado 1 (https://acesbraga.webnode.pt/).
To book an appointment you can contact the
health unit in person, by telephone, email or
through the e-Agenda (https://servicos.minsaude.pt/utente/).

Contactos | Contacts

Morada | Address

Entity and parishes it serves
Hospital de Braga

Público

www.hospitaldebraga.pt

R. das Comunidades

Hospital of Braga

Public

253 027 000

Lusíadas 133 BRAGA

USF Braga Norte (Real,

Público

253 201 586

Rua

Dume, S. Vicente, Palmeira

Public

usf.braganorte@arsnorte.min-

Freire nº 7 - 1º andar

saude.pt

4700-006 BRAGA

e Frossos)

Padre

USF 7 Fontes (Maximinos, Sé

Público

253 201 587

Rua

e Cividade, Real, Ferreiros,

Public

usf.setefontes@arsnorte.min-

Freire nº 7 - 2º andar

saude.pt

4700-006 BRAGA

S.José de S. Lázaro e S.

Padre

António

António

João do Souto, S. Vicente e
S. Vitor)
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USF Ruães

Público

253 602 490

Rua de Ruães, nº 19 -

(UF Merelim, Panoias e

Public

usf.ruaes@arsnorte.min-saude.pt

Mire Tibães

Parada de Tibães, Merelim

4710-565 BRAGA

S.Pedro, Mire de Tibães e
Padim da Graça)
USF do Minho
(UF

Nogueira,

Fraião

e

Público

253 201 540

Praça Cândido Costa

Public

usf.minho@arsnorte.min-saude.pt

Pires, 2º

Lamaçães, S. José de S.

4715-402 BRAGA

Lázaro, Nogueiró e S. Victor)
USF

Sanus

Nogueira,

Carandá

(UF

Fraião

e

Público

253 201 530

Praça Cândido Costa

Public

usf.sanuscaranda@arsnorte.min-

Pires, 1º andar

saude.pt

4715-402 BRAGA

Lamaçães, S. José de S.
Lázaro e S. João do Souto,
Nogueiró e S. Victor)
USF S. João de Braga (UF

Público

253 201 510

Praça Cândido Costa

Nogueira, Fraião e

Public

usf.sjoaobraga@arsnorte.min-

Pires, R/C

saude.pt

4715-402 BRAGA

Lamaçães, S. José de S.
Lázaro e S. João do Souto,
Nogueiró, S. Vicente e S.
Victor)
USF Salutis (UF Nogueira,

Público

253 201 520

Praça Cândido Costa

Fraião e Lamaçães, S. José

Public

usf.salutis@arsnorte.min-saude.pt

Pires, R/C

de S. Lázaro e S. João do

4715-402 BRAGA

Souto, Nogueiró e S. Victor)
USF Gualtar (UF Este;

Público

253 603 310

Rua João

Tenões e Gualtar)

Public

usf.gualtar@arsnorte.min-saude.pt

Nascimento dos
Santos 38 - Gualtar
4710-078 BRAGA

USF S. Lourenço (UF

Público

253 605 150

Avenida

Celeirós, Aveleda e

Public

usf.slourenco@arsnorte.min-

Dezembro,

saude.pt

Celeirós

Vimieiro)

17
nº

de
1

-

4715-414 BRAGA
USF Tadim (UF Arentim e

Público

253 671 220

Av.

Cunha; UF Vilaça e

Public

usf.tadim@arsnorte.min-saude.pt

Braga da Cruz, nº 41

Fradelos; Ruilhe; Tadim)

Dr.

Domingos

Tadim
4705-671 BRAGA
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USF + Carandá (Nogueira,

Público

253 600 590

Rua D. Pedro V, nº 10

Fraião e Lamaçães, S. José

Public

usf.maiscaranda@arsnorte.min-

4710-374 BRAGA

de S. Lázaro e S. João do

saude.pt

Souto, Nogueiró e S. Victor)
USF Bracara Augusta (UF

Público

253 200 000

Praça

Nogueira, Fraião e

Public

usf.bracaraaugusta@arsnorte.min-

Humberto Delgado nº

saude.pt
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Lamaçães, S. José de S.
Lázaro e S. João do Souto,

General

4715-115 BRAGA

Nogueiró e S. Victor)
USF Manuel Rocha Peixoto

Público

253 209 240

Largo Paulo Orósio, 2º

(UF Nogueira, Fraião e

Public

usf.mrpeixoto@arsnorte.min-

andar

saude.pt

4700-036 BRAGA

Lamaçães, S. José de S.
Lázaro e S. João do Souto,
Nogueiró e S. Victor)
USF MaxiSaúde (Maximinos,

Público

253 201 380

Largo Paulo Orósio, 1º

Sé e Cividade, UF Ferreiros

Public

usf.maxisaude@arsnorte.min-

andar

saude.pt

4700-036 BRAGA

e Gondizalves, Lomar e
Semelhe)
USF Saúde Oeste (UF

Público

253 605 580 (Sequeira)

Rua da Escola nº 5 –

Cabreiros e Passos;

Public

253 911 576 (Cabreiros)

Sequeira

usf.saudeoeste@arsnorte.min-

BRAGA

saude.pt

Avenida

Sequeira)

4705-629
do

Labriosque, nº 34 Cabreiros
4705-768 BRAGA
USF Esporões (Esporões,

Público

253 689 220

Rua das Granjas -

Arcos, UF Morreira e

Public

usf.esporoes@arsnorte.min-

Esporões

saude.pt

4705-475 ESPORÕES

Trandeiras)
USF São Salvador (UF

Público

253 605 860

Avenida da Igreja, nº

Guizande Oliveira; Priscos e

Public

usf.saosalvador@arsnorte.min-

37 - Tebosa

saude.pt

4705-630 BRAGA

Braga Norte - 253 061 580

Centro

Tebosa)
Trofa Saúde (3 unidades

Privado

em Braga – Braga Norte,

Private

Braga Centro e Braga Sul)

Nova
Avenida
nº100,

www.trofasaude.pt

Comercial
Arcada

-

de

Lamas

Loja

R05.A

4700-068 BRAGA
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Braga Centro - 253 140 700

Rua do Raio, Nº 165

Urgências Braga Centro - 253 140

4710 -923, BRAGA

712
Braga Sul - 253 680 200

Lugar

Urgências Braga Sul - 253 680 270

Nogueira

da

Igreja,

4715 - 196 BRAGA
Lusíadas Braga

Privado

253 079 579

Rua da Escola de

Private

geral@lusiadas.pt

Enfermagem
4700-352 BRAGA

Número de emergência e SNS24
Emergency number and SNS24
No caso de uma emergência médica (todas as situações em
que a demora de diagnóstico/tratamento constitui um
grave perigo para a vítima), deve recorrer a um Hospital ou
ligar para o 112 (número europeu de emergência).
Em qualquer outra situação (doença, situação médica não
urgente, dúvidas sobre saúde…) deve contactar a linha do
SNS24, através do número 808 24 24 24. Esta linha é gratuita
e disponibiliza assistência em inglês.

In the event of a medical emergency (all situations in which
the delay in diagnosis/treatment represents a serious danger
to the victim), you should go to a hospital or call 112
(European emergency number).
In any other situation (illness, non-urgent medical situation,
doubts about health...) you should contact the SNS24 line, on
808 24 24 24. This line is free of charge and provides assistance
in English.
Fig. 7 - Arco da Porta Nova | Arch of the
New Gate

Farmácias
Pharmacies
Poderá consultar o seguinte link para aceder a
uma lista das farmácias de serviço no
município
de
Braga:
https://www.farmaciasdeservico.net/localida
de/braga/braga

You can consult the following link to access a
list of pharmacies on duty in the municipality of
Braga:
https://www.farmaciasdeservico.net/localida
de/braga/braga
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Educação
Education
Sistema de ensino português
Portuguese school system
O ensino em Portugal é obrigatório dos 6 aos
18 anos de idade (ou até ao término do 12º
ano de escolaridade).

Creche (3 meses – 3 anos)
Nursery (3 months - 3 years)

Education in Portugal is compulsory from 6 to
18 years of age (or until the end of the 12th
grade).

Jardim de infância (3 anos – 6 anos)
.Kindergarden (3 years - 6 years)

Providenciado por Instituições Privadas ou
Instituições Particulares de Segurança Social
(IPSS), sendo que os encargos são suportados
pelos pais (no caso das IPSS podem ser
parcialmente comparticipados). Inscrições e
mais informações devem ser solicitadas
diretamente nas próprias instituições.

São escolas públicas, privadas ou IPSS, sendo que
apenas as privadas são totalmente pagas pelos
pais (os custos com serviços de almoço, por
exemplo, são pagos pela família nas escolas
públicas, de acordo com o rendimento familiar).
Inscrições e mais informações devem ser
solicitadas diretamente nas próprias instituições.

Provided by Private Institutions or Private Social
Security Institutions (IPSS), where the costs are
borne by the parents (in the case of IPSS they
may be partially co-paid). Registration and
further information should be requested directly
from the institutions themselves.

They are public, private or IPSS schools, with only
the private ones being fully paid by the parents
(the costs of lunch services, for example, are paid
by the family in public schools, according to the
family income).
Registration and further information should be
requested directly at the institutions themselves.

Ensino básico (6 anos – 15 anos)
.Primary education (6 years - 15
years)
1º ciclo: 1º ao 4º ano de escolaridade (6
aos 10 anos) - Carga horária de 25h
semanais
- 2º ciclo: 5º e 6º ano de escolaridade (10
aos 12 anos) - Carga horária de 30h
semanais
- 3º ciclo: 7º ao 9º ano de escolaridade (12
aos 15 anos) - Carga horária de 30h
semanais
-

-

1st cycle: 1st to 4th year of schooling (6 to
10 years old) - 25 hours per week

Ensino secundário (15 anos – 18 anos)
.Secondary education (15 years - 18
years)
Do 10º ano ao 12º ano, são oferecidas diferentes
tipologias de cursos:
- Cursos Científico-Humanísticos (mais
orientados para prosseguimento de estudos
superiores): Línguas e Humanidades, Ciências
e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e
Artes Visuais
- Cursos para a Vida Ativa (mais orientados
para inserção no mercado de trabalho):
Cursos Artísticos Especializados (Música,
dança…); Cursos Profissionais; Cursos
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-

2nd cycle: 5th and 6th year of schooling (10
to 12 years old) - 30 hours per week
3rd cycle: 7th to 9th year of schooling (12 to
15 years old) - 30 hours per week
Ensino superior (18 anos – )
Higher education (18 years - )
- Licenciatura: 3 anos (média)
- Mestrado (Pós-graduação,
especialização…): 1 ano a 2 anos
- Doutoramento: 3 a 4 anos
- Undergraduate: 3 years (average)
- Master's Degree (Postgraduate,
specialization...): 1 to 2 years
- Doctorate: 3 to 4 years

Tecnológicos; Cursos de Ensino e Formação
de jovens
From Year 10 to Year 12, different types of courses
are offered:
- Scientific-Humanistic Courses (more oriented
towards the continuation of higher studies):
Languages and Humanities, Sciences and
Technologies, Socio-economic Sciences and
Visual Arts
- Courses for an Active Life (more oriented
towards insertion in the labour market):
Specialised Artistic Courses (Music, dance...);
Professional Courses; Technological Courses;
Young People's Education and Training Courses

O ano letivo em Portugal estende-se de
setembro a julho, normalmente dividido em
trimestres (setembro a dezembro, janeiro a
março e abril a junho/julho), com pausas letivas
nos períodos do Natal, Carnaval e Páscoa.

The school year in Portugal runs from September
to July, normally divided into trimesters
(September to December, January to March and
April to June/July), with school breaks at
Christmas, Carnival and Easter.

A matrícula no 1º ano é obrigatória para alunos
que completem 6 anos até setembro do ano
corrente (as crianças que completem 6 anos
depois de setembro podem inscrever-se, mas
perdem a prioridade perante as outras).

Enrolment in the 1st year is mandatory for students
who reach the age of 6 by September of the
current year (children who turn 6 after September
may enrol but will lose priority over the others).

A matrícula deve ser feita no agrupamento de
escolas da zona de residência: se não souber
qual é o agrupamento poderá obter essa
informação na junta de freguesia. Os
documentos para inscrição da criança divergem
dependendo das escolas e países de origem,
mas ressalvamos que é obrigatório que as
crianças tenham o boletim de vacinas
atualizado para frequentar a escola.
As crianças que estudavam no estrangeiro
podem ser admitidas em qualquer altura do ano
dependendo das vagas nas turmas já formadas.
No caso dessas crianças, é possível que iniciem
os estudos no ano imediatamente anterior ao
que iriam integrar no país de origem se os pais
considerarem que isso ajudará na adaptação
da criança (p.e., uma criança que iria transitar
do 5º para o 6º ano vem para Portugal e repete

The enrolment must be made in the school
grouping of the family's area of residence: if you
do not know which grouping serves your area,
you can obtain this information from the parish
council. The documents needed to enrol your
child vary depending on the school and country
of origin, but it is always compulsory for children
to have their vaccination booklet up to date to
attend school.
Children who have studied abroad can be
admitted at any time of the year depending on
vacancies in the classes already formed. In the
case of these children, it is possible for them to
start their studies in the year immediately
preceding the year they would integrate in their
country of origin if the parents consider that this
will help the child's adaptation (e.g. a child who
was going to transfer from year 5 to year 6 comes
to Portugal and repeats year 5 in order to get
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o 5º ano para se ambientar ao sistema de ensino)
– esta decisão é avaliada pelo diretor da escola.

used to the education system) - this decision is
evaluated by the school director.

O ensino público em Portugal é gratuito e
universal, e é geralmente bem reputado em
termos da qualidade do ensino e das condições
gerais das escolas (as escolas públicas
concentram a grande maioria dos alunos
portugueses em todos os ciclos de estudo). Não
obstante, as famílias poderão ter encargos com
a alimentação, transporte e manuais escolares
na escola pública, dependendo dos apoios
existentes: existem 3 escalões de
comparticipação conforme as condições
socioeconómicas da família, sendo que no
Escalão A os custos são 100% comparticipados,
no Escalão B são 50% comparticipados e no
Escalão C a família paga a totalidade dos
custos.

Public education in Portugal is free and universal,
and is generally well reputed in terms of the
quality of teaching and the general conditions of
the schools (public schools gather the vast
majority of Portuguese students in all study
cycles). Nevertheless, families may have to pay
for food, transport and schoolbooks in public
school, depending on the existing support: there
are 3 co-payment scales according to the
family's socio-economic conditions, where in
Scale A, the costs are 100% covered, in Scale B,
50% covered and in Scale C, the family pays the
total costs.

Ensino em Braga
Teaching in Braga
Para uma consulta compreensiva da oferta
escolar
do
município
de
Braga,
recomendamos que visite o Portal da
Educação da Câmara Municipal de Braga, no
seguinte link: https://educacao.cm-braga.pt/

For a comprehensive consultation of the
educational offer in the municipality of Braga,
we recommend that you visit the Education
Portal of the Municipality of Braga, on the
following link: https://educacao.cm-braga.pt/

Fig. 8 - Vista Panorâmica de Braga | Panoramic View of Braga
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Apoios educativos
Educational aid
O Município de Braga providencia apoios
educativos às famílias e crianças em situação
de vulnerabilidade, como a cedência de um kit
de material escolar, a garantia do transporte
escolar através dos Transportes Urbanos de
Braga (TUB), e uma bolsa de mérito para
estudantes com aproveitamento escolar, entre
outras iniciativas. Para mais informações,
recomendamos a visita ao Portal de
Educação:
https://educacao.cmbraga.pt/apoios-educativos/

The Municipality of Braga provides educational
support to families and children in vulnerable
situations, such as the provision of a school
material kit, the provision of school transport
through Braga’s Urban Transports (TUB), and a
merit scholarship for students with good
academic results, among other initiatives. For
more information, we recommend a visit to the
Education
Portal:
https://educacao.cmbraga.pt/apoios-educativos/

Programa “Português para Todos”
“Portuguese for All” Programme
Esta iniciativa disponibiliza cursos de língua
portuguesa aos imigrantes, totalmente livre de
custos, por forma a facilitar o acesso ao
mercado de trabalho e a integração sólida na
sociedade portuguesa. Esta formação é
certificada e abrange os níveis A2 (básico) e B2
(intermédio) do Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas. Adicionalmente, os
cursos podem ter um cunho técnico orientado
para diferentes setores (engenharia civil,
hotelaria, comércio…) para impulsionar as
competências profissionais e linguísticas. Para
mais informação, recomendamos a visita ao
site
do
programa:
https://www.iefp.pt/programa-ppt-portuguespara-todos

This initiative provides Portuguese language
courses for immigrants, completely free of
charge, in order to facilitate their access to the
labour market and their solid integration in
Portuguese society. This training is certified and
covers levels A2 (basic) and B2 (intermediate)
of the Common European Framework of
Reference for Languages. Additionally, the
courses can have a technical focus oriented
towards different sectors (civil engineering,
hotel management, commerce...) to boost
professional and language skills. For more
information, we recommend visiting the
programme's
website:
https://www.iefp.pt/programa-ppt-portuguespara-todos
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Empregabilidade e empreendedorismo
Employability and enterpreneurship
Reconhecimento de Qualificações Estrangeiras
Recognition of Foreign Qualifications
O
reconhecimento
de
Qualificações
Estrangeiras compreende o reconhecimento
académico
(qualificações
estrangeiras
comparadas
a
portuguesas)
e
o
reconhecimento profissional (autorização para
o exercício de uma determinada profissão
regulamentada), sendo que o académico
poderá ser solicitado junto de entidades de
ensino superior público (e, em alguns casos, a
Direção-Geral do Ensino Superior) e o
profissional
junto
de
uma
autoridade
competente (Ministério, Ordem, etc.). Para
mais
informação,
visite:
https://www.dges.gov.pt/pt

The recognition of Foreign Qualifications
comprises the academic recognition (foreign
qualifications compared to Portuguese ones)
and the professional recognition (authorisation
to exercise a certain regulated profession). The
academic recognition may be requested from
public higher education institutions (and, in
some cases, the General Directorate of Higher
Education) and the professional recognition
may be requested from a competent authority
(Ministry, Professional Association, etc.). For
more
information,
visit:
https://www.dges.gov.pt/pt

Instituto de Emprego e Formação Profissional
Institute of Employment and Professional Training
O Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP) é o serviço público de emprego nacional,
que promove a criação e qualidade do
emprego e combate o desemprego através de
medidas de apoio aos cidadãos e entidades,
bem como através da promoção da
informação, orientação, qualificação e
formação profissional.

The Institute of Employment and Professional
Training (IEFP) is the national public employment
service, which promotes the creation and
quality
of
employment
and
combats
unemployment through measures to support
citizens and entities, as well as through the
promotion
of
information,
guidance,
qualification and professional training.

Contactos | Contacts

Morada e site | Address and website

253 469 670

Rua de Mazagão - Aveleda, 4705-074

sfp.braga@iefp.pt

Braga
https://iefponline.iefp.pt/

O website do IEFP Online cede apoio na
procura de emprego, contando com um
repositório de ofertas de emprego, estágio e
formação, bem como artigos com utilidades
(orientação profissional, técnicas e dicas para
procura de emprego, direitos e deveres…).

The IEFP online website gives support in job
search, providing a repository of job, internship
and training offers, as well as articles with utilities
(professional orientation, techniques and tips for
job search, rights and duties...).
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Gabinetes de Inserção Profissional
Professional Insertion Offices
Os Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) são
estruturas de apoio ao emprego que ajudam os
jovens e desempregados na orientação e
persecução da sua (re)inserção no mercado
do trabalho. Existe uma rede de GIP dedicada
aos imigrantes, cujo papel passa pela
informação, apoio e acompanhamento na
procura de oportunidades de formação e
emprego.

The Professional Insertion Offices (GIP) are
employment support structures that help young
people and the unemployed in their orientation
and pursuit of (re)integration in the labour
market. There is a network of GIPs dedicated to
immigrants, whose role is to provide information,
support and follow-up in the search for training
and employment opportunities.

Entidade | Entity

Contactos | Contacts

Morada | Address

GIP Imigrante Cruz Vermelha

253 208 870

Rua Bernardo Sequeira,

Portuguesa de Braga (GIP

dbraga.gip-

247 4715-017 Braga

Portuguese Red Cross in Braga -

imigrante@cruzvermelha.org.pt

for immigrants)
GIP Câmara Municipal de Braga

253 616 060

Praça

Conde

(GIP Municipality of Braga)

gip@cm-braga.pt

Agrolongo,

de

Balcão Único Municipal,
4704-514 BRAGA
GIP Associação Comercial de

253 217 234

Largo Carlos Amarante

Braga (GIP Braga Commercial

gip@acbraga.pt

181, 4700-308 Braga

GIP Associação Académica da

253 601 991

Largo Carlos Amarante,

Universidade do Minho (GIP

gip@aaum.pt

Edifício Pé Alado, 4700-

Association)

University of Minho’s Academic

308 BRAGA

Association)
GIP Junta de Freguesia (Parish

253 274 815

Rua de São Victor, n.º 11,

council) de S. Victor

gip@juntasvictor.pt

4710-439 BRAGA

GIP Junta de Freguesia (Parish

253 254 677

Avenida

council) de Nogueira, Fraião e

gip@nogueira-fraia-

Palha,

Lamaçães

lamacaes.pt

n.º 95, 4715-091 BRAGA

GIP Junta de Freguesia (Parish

253 679 726

Rua

council) de Este (São Pedro e São

gip.jfeste@gmail.com

Freguesia,

Mamede)

da

Dr.

António

Junta

de

n.º 5, 4715-449 BRAGA
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Centros de Formação e Qualificação
Training and Qualification Centres
Além da oferta educativa provida pelo sistema
de ensino português, poderá encontrar
formação e qualificação para jovens e adultos
em variadas instituições, públicas e privadas, por
forma a acrescer as suas competências técnicas
e transversais e obter certificações que podem
acrescentar valor ao seu posicionamento
perante o mercado de trabalho. Encontrará de
seguida um quadro-resumo de algumas
entidades que oferecem variadas ofertas
formativas em Braga.

Besides the educational offer provided by the
Portuguese education system, you may find
training and qualification for young people and
adults in several institutions, public and private, in
order to increase your technical and transversal
skills and obtain certifications that may add value
to your positioning in the labour market. You will
find below a summary table of some entities that
offer various training offers in Braga.

Entidade | Entity

Contactos | Contacts

Morada | Address

Centro Qualifica do

253 273 554

Rua D. Afonso Henriques, n.º 17 4700-

Município de Braga

munbraga@centroqualifica.gov.pt

030 BRAGA

Associação

253 201 753

Rua D. Diogo de Sousa, 91 4700-422

Comercial de Braga

acbraga@centroqualifica.gov.pt

BRAGA

Escola Profissional de

253 203 860

Rua Augusto Veloso, Nº 140, 4705-082

Braga

epb@epb.pt

Braga

TecMinho

253 604 017 / 253 604 018

Edif. Congregados da Univ. do Minho

tecm@tecminho.uminho.pt

Avenida Central n.º 100 4710 Braga

Fig. 9 - Universidade do Minho | University of Minho
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Work in Braga
A par dos recursos já expostos, há uma
plataforma que pode ser muito útil para quem
procura trabalho no Município de Braga: Work
In Braga. Este website contém variadas ofertas
de trabalho disponíveis em várias áreas,
permite a criação de um perfil de candidato
com anexação de currículo, e disponibiliza
ainda dicas e sugestões para potencializar a
procura de emprego no município.

Besides all the resources already presented,
there is a platform that may be particularly
useful for those who are looking for a job in the
Municipality of Braga: the Work In Braga
platform. This website contains several job offers
in several areas, allows the creation of a
candidate profile with the attachment of a CV,
and provides tips and suggestions to boost the
job search in the municipality.

Work in Braga
www.workinbraga.pt
www.workinbraga.com (English version)

Investimento e Empreendedorismo
Investment and Enterpreneurship
Se está à procura de investir ou potencializar
um novo e inovador negócio, poderá usufruir
dos serviços de apoio ao investimento e
empreendedorismo dinamizados em Braga,
nomeadamente através das entidades listadas
abaixo.

If you are looking to invest or develop a new
and innovative business, you can make use of
the investment and entrepreneurship support
services in Braga, namely through the entities
listed below.

Nome | Name

Âmbito | Scope

Contactos | Contacts

Apoio ao
Empreendedor da
Associação
Comercial de Braga

Gabinete de apoio técnico aos
empreendedores (desenvolvimento de
ideias, constituição de empresas…).

253 201 750

Entrepreneur Support
from the Braga Trade
Association
Unidade de
Empreendedorismo
da TecMinho

TecMinho
Entrepreneurship Unit

geral@acbraga.pt

Technical support office for entrepreneurs
(developing ideas, setting up companies,
etc.).
Eventos e networking para
empreendedores, formações para
desenvolvimento de competências
empreendedoras, deteção, avaliação e
consolidação de ideias de negócio.

253 510 596
912 183 428
start@tecminho.uminho.pt

Events and networking for entrepreneurs,
workshops in entrepreneurial skills,
detection, evaluation and consolidation of
business ideas.
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Startup Braga

InvestBraga

Espaço Empresa de
Braga

Criação, aceleração e incubação de
startups, apoio a projetos de elevado
potencial empreendedor com ambições
globais.
Creation, acceleration and incubation of
startups, support for projects with high
entrepreneurial
potential
with
global
ambitions.
Promoção da atração de investimento e
empreendedores, com foco no fator
inovação.
Promotion of investment attraction and
entrepreneurs, focusing on the innovation
factor
Serviços, informações e apoio para
empresários e investidores em vários
âmbitos (registar marca, obter certidões e
licenças…).

253 142 200
info@startupbraga.com

253 208 230
geral@investbraga.com

300 003 980
253 205 805
sirn.lc.braga@irn.mj.pt

Braga Business Area
Services, information and support for
entrepreneurs and investors in various areas
(register brand, obtain certificates and
licenses...)

Fig. 10 - Mosteiro de Tibães | Tibães Monastery
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Cultura e cidadania
Culture and citizenship
Parques, espaços verdes e praias fluviais
Parks, green spaces and river beaches
Braga dispõe de variados lugares de lazer,
localizados entre a natureza e no seio da
cidade, onde os habitantes podem disfrutar de
refeições ao ar livre, fazer trilhos e caminhadas,
usufruir de paisagens inspiradoras e aproveitar
um dia solarengo à beira-rio. Poderá encontrar
sugestões de lugares a visitar no seguinte link:
https://www.cmbraga.pt/pt/0101/conhecer/naturezaespacos-verdes-e-praias-fluviais/apresentacao

Braga has several leisure places, located in the
midst of nature and in the heart of the city,
where the residents can enjoy outdoor meals,
go trekking and hiking, enjoy inspiring
landscapes and delight themselves with a
sunny day by the river. You can find several
sugestions of such places in the following link:
https://www.cmbraga.pt/en/0101/conhecer/naturezaespacos-verdes-e-praias-fluviais/apresentacao

Parque da Rodovia

Parque da Ponte

Miradouro do Picoto

Rodovia Park

Ponte Park

Picoto Observation Deck

Praia Fluvial de Adaúfe

Praia Fluvial Merelim S. Paio

Monte do Sameiro

Adaúfe River Beach

Merelim S. Paio River Beach

Sameiro Mount
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Espaços culturais e desportivos
Cultural and sporting venues
Como cidade jovem e dinâmica que é, Braga
conta com uma vasta oferta cultural e
desportiva para todos os gostos!

As the young and dynamic city it is, Braga is home
to a vast number of cultural and sporting venues
which will address everyone’s taste!

No município é possível desfrutar de concertos,
espetáculos e exposições em salas de
espetáculos únicas como o Theatro Circo
(www.theatrocirco.com) - um dos espaços
culturais mais antigos e icónicos do país - e o
gnration (www.gnration.pt) - que abraça a
exploração e disseminação das artes digitais.
Para informações sobre outros espaços culturais
da cidade, recomendamos consulta de
https://www.cmbraga.pt/pt/1201/conhecer/historia-epatrimonio/patrimonio-cultural/espacosculturais

In the municipality, you can enjoy concerts,
shows and exhibitions in unique venues such as
Theatro Circo (www.theatrocirco.com) - one of
the oldest and most iconic cultural spaces in the
country - and gnration (www.gnration.pt) - which
embraces the exploration and dissemination of
digital arts. For information on other cultural
spaces in the city, we recommend consulting
https://www.cmbraga.pt/en/1201/conhecer/historia-epatrimonio/patrimonio-cultural/espacosculturais

Fig. 12 - Theatro Circo

Para os fãs de museus, a oferta cobre os espaços
ligados à religião, à arte e à cultura. Para os
curiosos sobre o legado romano da cidade,
recomenda-se o Museu de Arqueologia D. Diogo
de Sousa e as Termas Romanas do Alto da
Cividade; para os que preferem arte, aconselhase a visita ao Museu Nogueira da Silva ou ao
Museu da Imagem –poderá encontrar uma lista
compreensiva das atividades museológicas do
município
em
https://www.cmbraga.pt/pt/1201/conhecer/historia-epatrimonio/museus

Fig. 11 - gnration

For museum fans, the offer covers spaces linked
to religion, art and culture. For those curious
about the city's Roman legacy, we recommend
the D. Diogo de Sousa Museum of Archaeology
and the Thermal Roman Baths of Alto da
Cividade; for those who prefer art, we
recommend the Nogueira da Silva Museum, or
the Image Museum - you can find a
comprehensive list of the municipality's museum
activities
at
https://www.cmbraga.pt/en/1201/conhecer/historia-epatrimonio/museus
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Fig. 13 - Museu Nogueira da Silva (esq.), Termas Romanas do Alto da Cividade, Museu da Imagem | Nogueira da Silva Museum,
Thermal Roman Baths of Alto da Cividade, Image Museum

No âmbito do desporto, o município conta com
variadas infraestruturas a servir os amantes de
desportos aquáticos (que poderão usufruir das
piscinas do Complexo Desportivo da Ponte e do
Complexo de Maximinos), de desportos terrestres
(que contarão com pistas de atletismo e vias
pedonais um pouco por todo o município e no
Estádio 1º de Maio, e campos de futebol e
basquetebol nas escolas do conselho e no
Parque da Rodovia) e desportos aéreos, no
Aeródromo de Braga. Para mais informações
poderá
consultar
https://www.cmbraga.pt/pt/0101/viver/desporto/apresentacao

In the field of sports, the municipality has various
infrastructures to satisfy lovers of water sports
(who can make use of the swimming pools at the
Ponte Sports Complex and the Maximinos
Complex), land sports (which feauture athletics
tracks and walkways throughout the municipality
and in the 1º de Maio Stadium, and football and
basketball fields in the council's schools and in the
Parque da Rodovia) and air sports, in the Braga
Aerodrome. For more information about the
sports offer, you can consult https://www.cmbraga.pt/en/1201/viver/desporto/equipamento
s-desportivas

Fig. 14 - Estádio Municipal de Braga | Municipal Stadium of Braga
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Datas comemorativas e eventos culturais
Commemorative dates and cultural events
Além do título de capital eclesiástica do Norte,
Braga é também conhecida pelas suas
festividades e romarias, algumas de cariz
religioso e outras de origem popular, que
convidam à visita de portugueses e estrangeiros.
Entre estas comemorações encontra-se a festa
do São João de Braga, a festa sanjoanina mais
antiga do país, que decorre, desde 1150, na
noite de 23 para 24 de junho (sendo que no dia
24 é feriado municipal). Esta festa que envolve
toda a cidade durante mais de uma semana
conta com concertos e desfiles, teatros,
concursos e exposições, e até um encontro
internacional de gigantones e cabeçudos. Para
mais informações, visite a página do evento (em
Português): https://www.saojoaobraga.pt/

Aside from the title of ecclesiastical capital of the
North, Braga is also known for its festivities and
pilgrimages, some of which are religious in nature
and others are of popular origin, inviting both
portuguese and foreigners to visit the city.
Among these celebrations is the festivity of São
João de Braga, the oldest sanjoanina
(dedicated to Saint John) festivity in the country,
which has taken place, since 1150, on the night
of 23 to 24 June (the 24th being a municipal
holiday). This festival, which involves the whole
city for over a week, includes concerts and
parades, plays, competitions and exhibitions,
and even an international meeting of gigantones
and cabeçudos (participants in a parade
carrying giant paper paste heads). For more
information, visit the event page (in Portuguese):
https://www.saojoaobraga.pt/

Fig. 15 - São João de Braga | Saint John's Festivities
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Dando palco à herança romana da cidade, o
evento “Braga Romana” é uma festa anual que
emula o universo romano como se viveu
aquando da conquista das terras bracarenses
pelos soldados Augustos (a mando de César
Augusto). Esta celebração de uma semana
conta com desfiles, recriações históricas,
mercados e alimentação “romana”, animação
de rua, entre muitas outras atividades. O site do
projeto (em português) está disponível em:
http://bragaromana.cm-braga.pt/

Shedding light on the city's Roman heritage, the
"Braga Romana" event is an annual festival that
emulates the Roman universe as it was lived
during the conquest of the lands of Braga by the
Augustus soldiers (at the behest of Caesar
Augustus). This week-long celebration features
parades, historical re-enactments, markets and
"Roman" food, street entertainment, among
many other activities. The project website (in
Portuguese)
is
available
at:
http://bragaromana.cm-braga.pt/

Fig. 16 - Braga Romana

Outro dos ex-libris da cidade são as celebrações
da Semana Santa, considerada a principal
atração turística da cidade, durante as quais se
realizam exposições, concertos, procissões, entre
outras atividades. Estas festividades atraem
turistas de todos os pontos do país e do mundo,
destacando-se por exemplo, a “Procissão de
Nossa Senhora da Burrinha”, pela decoração
exposta em toda a cidade e pelas celebrações
únicas aos ritos da cidade, bem como pelos
farricocos, figuras exóticas que encabeçam a
Procissão Ecce Homo. Para mais informações
sobre
o
evento,
poderá
visitar:
https://semanasantabraga.com/

Another of the city's ex-libris are the Holy Week
celebrations, considered the city's main tourist
attraction, during which there are exhibitions,
concerts, processions, among many other
activities. This week of festivities attracts tourists
from all over the country and the world, and
stands out, for example, for the so-called
"Procession of Our Lady of the Burrinha", for the
decorations displayed all over the city and the
unique celebrations of the city's rites, as well as for
the farricocos, the exotic figures that head the
Ecce Homo Procession. For more information
about
the
event,
you
can
visit:
https://semanasantabraga.com/en/

Fig. 17 - Semana Santa | Holy Week
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Gastronomia local
Local gastronomy
Braga é uma das várias cidades em Portugal
em que é possível degustar refeições
maravilhosas a um preço acessível. Além de
uma variada oferta gastronómica disponível
em todo o município, bem como uma diversa
oferta vinícola, Braga conta também com
alguns pratos principais e sobremesas que se
tornaram imagem de marca da cidade, entre
os quais:

Braga is one of several cities in Portugal where
it is possible to savour wonderful meals without
breaking the bank. In addition to a diversified
gastronomic offer available throughout the
municipality, on par with diverse wine options,
Braga also has some main dishes and desserts
that have become the city's brand image,
including:

Rojões à Minhota

Bacalhau à Braga

Frigideiras

Tíbias

Fidalguinhos

Pudim Abade de Priscos
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Integração e informações gerais
Integration and general information
Clima
Climate
Braga é infame pela alcunha “penico do
céu”, uma vez que tende a chover bastante
na cidade, especialmente nos meses de
inverno – esta estação é normalmente fresca,
com céu muito encoberto. Por sua vez, o
verão tende a ser curto, morno e seco, com
um céu maioritariamente límpido. Portugal,
em geral, não é considerado um dos países
mais frios da Europa, ainda que possa haver
neve nas zonas mais altas durante os meses
invernais.

Braga is infamous for its nickname "potty of the
sky" as it tends to rain quite heavily in the city,
especially in the winter months - this season is
usually cool, with very overcast skies. Summer,
on the other hand, tends to be short, warm and
dry, with mostly clear skies. Portugal, in general,
is not considered one of the coldest countries
in Europe, even though there may be snow in
the higher areas during the winter months

.

Fig. 18 - Jardim de Santa Bárbara | Saint Barbara Garden
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Transportes
Transportation
A rede de transportes urbanos pública que
serve a cidade de Braga é operacionalizada
pelos TUB – Transportes Urbanos de Braga. As
rotas de viagem dos TUB acedem a todo o
município e os serviços da organização
incluem o passe escolar (transporte de alunos
para os estabelecimentos escolares) e
alugueres de viaturas. Os tarifários e títulos de
transporte estão disponíveis a um preço
acessível e descontos podem ser aplicáveis –
para mais informações, é favor visitar a página
dos TUB, em https://tub.pt/
O município de Braga é também servido pela
rede de comboios da CP – Comboios de
Portugal, em particular através da linha de
Braga que liga o município diretamente às
cidades do Porto e Lisboa (entre outras
paragens), bem como à Linha do Minho (serve
as principais cidades da região), efetuando
passagens nas localidades de Tadim, Arentim,
Ruilhe, Aveleda, Mazagão e Ferreiros. Para
mais informações, consulte a página da CP,
em https://www.cp.pt/passageiros/pt

The public urban transport network serving the
city of Braga is operated by TUB - Transportes
Urbanos de Braga. The TUB travel routes cover
the entire municipality and the organisation's
services include the school pass (transporting
schoolchildren to school establishments) and
vehicle hire. Fares and tickets are available at
affordable prices and discounts may be
applicable - for more information, please visit
the
TUB
website
(in
portuguese) at
https://tub.pt/
The municipality of Braga is also served by the
train network of CP - Comboios de Portugal, in
particular through the Braga line which
connects the municipality directly to the cities
of Porto and Lisbon (among other stops), as
well as the Minho Line (which serves the main
cities in the region), passing through the
locations of Tadim, Arentim, Ruilhe, Aveleda,
Mazagão and Ferreiros. For more information,
please
consult
the
CP
website,
at
https://www.cp.pt/passageiros/en

Fig. 19 - Bom Jesus
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Feriados
Holidays

Feriado | Holiday

Data | Date

Dia de Ano Novo
New Year’s Day

1 de janeiro
January 1st

Dia da Liberdade
Freedom Day

25 de abril
April 25th

Dia do Trabalhador
Labour Day

1 de maio
May 1st

Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas
Day of Portugal, of Camões and of the
Portuguese Communities
Dia da Assunção da Nossa Senhora
Assumption Day

10 de junho
June 10th

Implantação da República
Republic Day

5 de outubro
October 5th

Dia de Todos os Santos
All Saints Day

1 de novembro
November 1st

Restauração da Independência
Restauration of Independence Day

1 de dezembro
December 1st

Imaculada Conceição
Immaculate Conception Day

8 de dezembro
December 8th

Natal
Christmas Day

25 de dezembro
December 25th

Sexta-feira Santa, Páscoa, Corpo de
Deus
Good Friday, Easter, Corpus Christi
Feriado Municipal (São João)
Municipal Holiday (Saint John’s Day)

Datas móveis
Variable dates

15 de agosto
August 15th

24 de junho
June 24st
Fig. 20 - Escadaria do Bom Jesus | Bom Jesus staircase
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Recenseamento
Voter registration

Os cidadãos estrangeiros podem votar nas
eleições autárquicas desde que recenseados
em Portugal. Nas demais eleições ocorridas em
Portugal podem votar os cidadãos brasileiros
com estatuto de igualdade de direitos políticos,
e nas eleições europeias podem votar todos os
cidadãos da UE recenseados em Portugal. Para
inscrição no recenseamento eleitoral, o
residente
deve
dirigir-se
à
comissão
recenseadora
(na
junta
de
freguesia)
correspondente ao domicílio indicado no título
de residência.

Foreign citizens may vote in municipal elections
(for the election of local bodies) provided they
are registered to vote in Portugal. In the other
elections in Portugal, Brazilian citizens with equal
political rights may vote, and in the European
elections all EU citizens registered in Portugal may
vote. To register to vote, the resident must go to
the census commission (at the parish council)
corresponding to the residential area stated in
the residence permit.

Plataforma BragaINCOMING
BragaINCOMING Platform
Um recurso essencial à disposição de todos os
que chegam a Braga é a aplicação
BragaINCOMING, disponibilizada pela Câmara
Municipal de Braga e disponível para iOS e
Android. Esta aplicação conta com várias
opções linguísticas, do inglês ao ucraniano, e
oferece informação essencial à integração ou
visita ao Município, incluindo listagens de zonas
de lazer e serviços públicos, mapas e rotas de
transportes, agenda de eventos e notícias, entre
outros. Considerando a origem dos utilizadores e
o objetivo da viagem, a aplicação personaliza o
apoio cedido ao utilizador, respondendo a
qualquer necessidade que surja.

An essential resource available to everyone who
arrives in Braga is the BragaINCOMING app,
provided by Braga City Council and available for
iOS and Android. This application features various
language options, from English to Ukrainian, and
offers information essential to integrating or
visiting the municipality, including listings of leisure
areas and public services, maps and transport
routes, calendar of events and news, among
others. Considering the origin of the users and the
purpose of the trip, the application personalises
the support given to the user, responding to any
need that may arise.

Fig. 21 - Plataforma BragaINCOMING
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Contactos úteis
Useful contacts

Linha | Line

Contacto | Contact

Número Europeu de Emergência
European Emergency Number

112

Linha Nacional de Emergência Social
National Social Emergency Line

144

Informação às Vítimas de Violência
Doméstica
Domestic Violence Hotline

800 202 148

Unidade de Apoio à Vítima Migrante
Support Unit to the Migrant Victim

213 587 914
213 587 900

Alto Comissariado para as Migrações
High Commission for Migrations

218 106 100

Polícia Municipal de Braga
Braga Municipal Police

253 609 740
policia.municipal@cmbraga.pt

Polícia de Segurança Pública – Comando
Distrital de Braga
Public Security Police - District Command of
Braga
Guarda Nacional Republicana – Comando
de Braga
Guarda Nacional Republicana - Braga
Command

253 200 420
cpbraga@psp.pt

253 203 030
ct.brg@gnr.pt

Bombeiros Voluntários de Braga
Braga Voluntary Fire Brigade

253 200 430
962 041 112
bombeirosvbraga@gmail.com

Divisão de Proteção Civil Braga
Civil Protection Unit of Braga

253 609 740
protecao.civil@cm-braga.pt

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de
Braga
Portuguese Red Cross - Delegação de Braga

253 208 870
dbraga@cruzvermelha.org.pt

Atendimento ao Munícipe da Câmara
Municipal de Braga
Braga Municipal Council Citizen Service

253 616 060
municipe@cm-braga.pt
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