DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA
Eu________________________________________,
candidato

a

vaga

de

portador

estudo,

______________________________________________

em
no

do

passaporte

Portugal,
ano

lectivo

n°
no

_____________,
curso

20___/20___

de
no/a

______________________________________________, no âmbito da parceria entre a Associação
Maiense em Portugal (AMP) e a supracitada instituição de ensino, declaro sob compromisso de honra que
caso venha a ser colocado:
a) Respeitar e salvaguardar o bom nome da instituição do ensino e da AMP;
b) Participar nas actividades organizadas pela AMP e contribuir activamente para a realização dos
objectivos da mesma e para a defesa dos seus interesses.
c) Tornar-se Sócio da AMP, o que pressupõe a obrigatoriedade do pagamento de quotas.
d) Cumprir as normas e os regulamentos da instituição de ensino ou outras instituições a ela ligada,
bem como as leis de Portugal.
e) Pagar as taxas e demais despesas de estudos que recaem sob a minha responsabilidade;
f)

Apresentar resultados positivos no fim de cada semestre, sob pena de perder as regalias
concedidas no âmbito do protocolo entre a instituição de ensino e AMP.

g) Autorizo a Associação Maense em Portugal a ter acesso a todas as informações relativamente à
minha formação bem como os resultados no final de cada trimestre/semestre/ano lectivo.
Declaro ainda estar ciente de que os comportamentos e actos que violem o disposto na presente
declaração incorrem em sanções, que passam pela nulidade de todos os actos curriculares, a anulação da
matrícula e da inscrição anual, bem como a obrigatoriedade da reposição das despesas pagas pelas
instituições do ensino, a impossibilidade de candidatar novamente ou de os meus familiares directos se
candidatarem e ainda punição a título de crime em caso de não pagamento das dívidas.
___________________, ___ de _______________ de 20
Assinatura (conforme está no documento)
______________________________________________

OBS: No caso do candidato ser menor de idade, este deve assinar acompanhado do respectivo encarregado de
educação e anexar o referido documento de identificação.

