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1. Porque é que escolheste Paris como o teu destino de Erasmus? 

Escolhi Paris porque sempre quis saber o que era viver na cidade das luzes e da arte, onde 

todos os prédios são da mesma arquitetura e ficam sempre bem nas fotos! 

 

2. O que é que gostaste mais?  

Adorei a cidade no geral, mas à noite ganha outro encanto. Ir até à torre Eiffel e ver as luzes 

ou ir beber um cocktail a um café. É uma cidade linda. 

 

3. Como foi o processo de escolha de alojamento e onde procurar? 

Primeiramente, fiquei alojada na Cité Universitaire, um género de campus universitário 

onde há uma maison para cada país (fiquei na Maison du Portugal). Lá tinha um quarto com casa 

de banho incluída e cozinha partilhada.  

Depois, acabei por ir viver para La Defense, onde dividi casa com as minhas amigas. No 

exterior de Paris, as casas são mais baratas, como é óbvio. Contudo, viver na Cité Universitaire 

é muito mais seguro, aconselho!  

Relativamente ao local de procura, existem websites seguros, como o spotahome. Também 

podem candidatar-se para a maison no site da Cité. É muito importante ter cuidado a procurar, 

pois é normal existirem muito esquemas. 

 

4. Qual é o custo de vida? 

Paris, comparativamente a Lisboa, é muito caro. No entanto, há sempre formas de poupar 

dinheiro, como comer em casa (a comida no supermercado é acessível). O valor mínimo dos 

restaurante ronda os 15/20€ e o café costuma ser acima de 2.50€. 

 

5. Como é a faculdade (Nível de dificuldade, tipo de avaliação)?  

Eu achei a faculdade complicada porque o meu francês era mínimo. Porém, a falta de 

organização da mesma não ajudou nada ... desde chegar lá e não abrirem metade das aulas do 

meu plano de estudos a dizerem-me que só tínhamos horários passadas 3 semanas do dia da 

apresentação. De resto correu tudo bem. 

 



 

6. Quais são os conselhos que gostarias de dar aos futuros alunos da universidade em 

questão? 

 

• Aproveitem o tempo que vão passar lá! É uma cidade cara, mas há sempre sítios 

gratuitos, como, por exemplo, o rooftop das galerias Lafayette ou o miradouro do 

Arc de triomphe. 

• Comprem uma baguete e um vinho e sentem-se ao pé do Rio Sena. 

• Vão às festas de Erasmus para conhecerem outras pessoas. Em particular, as Boat 

parties são muito giras!  

• Não fiquem muito tempo fechados em casa e aproveitem para passear! Divirtam-

se.  

 


