










Cambridge English:

   Key (Key English Test), nível A2
  Preliminary (Preliminary English Test), nível B1
  First , nível B2
  Advanced , 
nível C1

 
English), nível C2

Your key to 
in English

www.cambridgeenglish.org/pt

líder mundial, para alunos e professores de Inglês.

The most valuable English

SWISS EDUCATION GROUP
Montreux  |  Switzerland  |  T +41 21 965 40 20  
info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com

DESCUBRA A ARTE DOS 
CURSOS DE HOTELARIA NA SUÍÇA
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Escolha a escola e o curso mais adequados aos seus objetivos, bem 
como o nível académico que pretende atingir. 

• Hotelaria  •  Eventos
• Resorts &Spa  •  Turismo
• Artes Culinárias  •  Hotel Design
• Negócios  •  Gestão Hoteleira

Para mais informações ver em:
www.swisseducation.com

Os nossos estudantes 
têm rapidamente 
ACESSO A POSIÇÕES DE RELEVO 
NO MERCADO DE TRABALHO 
em qualquer país.

 

 

 

Contactar:
Tel: 218132535
multiway@multiway.org
www.multiway.org 

7023_SEG_AD_PORTUGAL_216x148_PROD.indd   1 06.08.13   17:12



Cambridge English:

   Key (Key English Test), nível A2
  Preliminary (Preliminary English Test), nível B1
  First , nível B2
  Advanced , 
nível C1

 
English), nível C2

Your key to 
in English

www.cambridgeenglish.org/pt

líder mundial, para alunos e professores de Inglês.

The most valuable English

SWISS EDUCATION GROUP
Montreux  |  Switzerland  |  T +41 21 965 40 20  
info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com

DESCUBRA A ARTE DOS 
CURSOS DE HOTELARIA NA SUÍÇA
Os cursos de Hotelaria combinam níveis académicos de elevada 
qualidade com experiência prática de trabalho e foram preparados para 
responder às necessidades desta atividade apaixonante.

Escolha a escola e o curso mais adequados aos seus objetivos, bem 
como o nível académico que pretende atingir. 

• Hotelaria  •  Eventos
• Resorts &Spa  •  Turismo
• Artes Culinárias  •  Hotel Design
• Negócios  •  Gestão Hoteleira

Para mais informações ver em:
www.swisseducation.com

Os nossos estudantes 
têm rapidamente 
ACESSO A POSIÇÕES DE RELEVO 
NO MERCADO DE TRABALHO 
em qualquer país.

 

 

 

Contactar:
Tel: 218132535
multiway@multiway.org
www.multiway.org 

7023_SEG_AD_PORTUGAL_216x148_PROD.indd   1 06.08.13   17:12









Cambridge English:

   Key (Key English Test), nível A2
  Preliminary (Preliminary English Test), nível B1
  First , nível B2
  Advanced , 
nível C1

 
English), nível C2

Your key to 
in English

www.cambridgeenglish.org/pt

líder mundial, para alunos e professores de Inglês.

The most valuable English

SWISS EDUCATION GROUP
Montreux  |  Switzerland  |  T +41 21 965 40 20  
info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com

DESCUBRA A ARTE DOS 
CURSOS DE HOTELARIA NA SUÍÇA
Os cursos de Hotelaria combinam níveis académicos de elevada 
qualidade com experiência prática de trabalho e foram preparados para 
responder às necessidades desta atividade apaixonante.

Escolha a escola e o curso mais adequados aos seus objetivos, bem 
como o nível académico que pretende atingir. 

• Hotelaria  •  Eventos
• Resorts &Spa  •  Turismo
• Artes Culinárias  •  Hotel Design
• Negócios  •  Gestão Hoteleira

Para mais informações ver em:
www.swisseducation.com

Os nossos estudantes 
têm rapidamente 
ACESSO A POSIÇÕES DE RELEVO 
NO MERCADO DE TRABALHO 
em qualquer país.

 

 

 

Contactar:
Tel: 218132535
multiway@multiway.org
www.multiway.org 

7023_SEG_AD_PORTUGAL_216x148_PROD.indd   1 06.08.13   17:12

Centros Internacionais de Idiomas

CONTACTE-NOS JÁ 
21 317 34 70

www.ef.com 
/jovens

PLANEIE UMAS FÉRIAS 
DIFERENTES!
Conheça outros países e culturas, 
aprenda uma língua e faça amigos 

> Cursos a partir de 2 semanas
> Todos os níveis
>  Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 

Italiano, Japonês e Mandarim
> Resultados garantidos
> Amigos internacionais
> Preparação para Exame
>  Preparação e colocação numa 

universidade estrangeira

EF Education First
Avenida Miguel Bombarda, nº 36-2F
1050-165 Lisboa
Tel: 21 317 3470

 /EFPortugal
www.ef.com/jovens



Cambridge English:

   Key (Key English Test), nível A2
  Preliminary (Preliminary English Test), nível B1
  First , nível B2
  Advanced , 
nível C1

 
English), nível C2

Your key to 
in English

www.cambridgeenglish.org/pt

líder mundial, para alunos e professores de Inglês.

The most valuable English

SWISS EDUCATION GROUP
Montreux  |  Switzerland  |  T +41 21 965 40 20  
info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com

DESCUBRA A ARTE DOS 
CURSOS DE HOTELARIA NA SUÍÇA
Os cursos de Hotelaria combinam níveis académicos de elevada 
qualidade com experiência prática de trabalho e foram preparados para 
responder às necessidades desta atividade apaixonante.

Escolha a escola e o curso mais adequados aos seus objetivos, bem 
como o nível académico que pretende atingir. 

• Hotelaria  •  Eventos
• Resorts &Spa  •  Turismo
• Artes Culinárias  •  Hotel Design
• Negócios  •  Gestão Hoteleira

Para mais informações ver em:
www.swisseducation.com

Os nossos estudantes 
têm rapidamente 
ACESSO A POSIÇÕES DE RELEVO 
NO MERCADO DE TRABALHO 
em qualquer país.

 

 

 

Contactar:
Tel: 218132535
multiway@multiway.org
www.multiway.org 

7023_SEG_AD_PORTUGAL_216x148_PROD.indd   1 06.08.13   17:12

Centros Internacionais de Idiomas

CONTACTE-NOS JÁ 
21 317 34 70

www.ef.com 
/jovens

PLANEIE UMAS FÉRIAS 
DIFERENTES!
Conheça outros países e culturas, 
aprenda uma língua e faça amigos 

> Cursos a partir de 2 semanas
> Todos os níveis
>  Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 

Italiano, Japonês e Mandarim
> Resultados garantidos
> Amigos internacionais
> Preparação para Exame
>  Preparação e colocação numa 

universidade estrangeira

EF Education First
Avenida Miguel Bombarda, nº 36-2F
1050-165 Lisboa
Tel: 21 317 3470

 /EFPortugal
www.ef.com/jovens



Centros Internacionais de Idiomas

CONTACTE-NOS JÁ 
21 317 34 70

www.ef.com 
/jovens

PLANEIE UMAS FÉRIAS 
DIFERENTES!
Conheça outros países e culturas, 
aprenda uma língua e faça amigos 

> Cursos a partir de 2 semanas
> Todos os níveis
>  Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 

Italiano, Japonês e Mandarim
> Resultados garantidos
> Amigos internacionais
> Preparação para Exame
>  Preparação e colocação numa 

universidade estrangeira

EF Education First
Avenida Miguel Bombarda, nº 36-2F
1050-165 Lisboa
Tel: 21 317 3470

 /EFPortugal
www.ef.com/jovens







Cambridge English:

   Key (Key English Test), nível A2
  Preliminary (Preliminary English Test), nível B1
  First , nível B2
  Advanced , 
nível C1

 
English), nível C2

Your key to 
in English

www.cambridgeenglish.org/pt

líder mundial, para alunos e professores de Inglês.

The most valuable English

SWISS EDUCATION GROUP
Montreux  |  Switzerland  |  T +41 21 965 40 20  
info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com

DESCUBRA A ARTE DOS 
CURSOS DE HOTELARIA NA SUÍÇA
Os cursos de Hotelaria combinam níveis académicos de elevada 
qualidade com experiência prática de trabalho e foram preparados para 
responder às necessidades desta atividade apaixonante.

Escolha a escola e o curso mais adequados aos seus objetivos, bem 
como o nível académico que pretende atingir. 

• Hotelaria  •  Eventos
• Resorts &Spa  •  Turismo
• Artes Culinárias  •  Hotel Design
• Negócios  •  Gestão Hoteleira

Para mais informações ver em:
www.swisseducation.com

Os nossos estudantes 
têm rapidamente 
ACESSO A POSIÇÕES DE RELEVO 
NO MERCADO DE TRABALHO 
em qualquer país.

 

 

 

Contactar:
Tel: 218132535
multiway@multiway.org
www.multiway.org 

7023_SEG_AD_PORTUGAL_216x148_PROD.indd   1 06.08.13   17:12

Centros Internacionais de Idiomas

CONTACTE-NOS JÁ 
21 317 34 70

www.ef.com 
/jovens

PLANEIE UMAS FÉRIAS 
DIFERENTES!
Conheça outros países e culturas, 
aprenda uma língua e faça amigos 

> Cursos a partir de 2 semanas
> Todos os níveis
>  Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 

Italiano, Japonês e Mandarim
> Resultados garantidos
> Amigos internacionais
> Preparação para Exame
>  Preparação e colocação numa 

universidade estrangeira

EF Education First
Avenida Miguel Bombarda, nº 36-2F
1050-165 Lisboa
Tel: 21 317 3470

 /EFPortugal
www.ef.com/jovens

www.liderpapel.com
www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal



Cambridge English:

   Key (Key English Test), nível A2
  Preliminary (Preliminary English Test), nível B1
  First , nível B2
  Advanced , 
nível C1

 
English), nível C2

Your key to 
in English

www.cambridgeenglish.org/pt

líder mundial, para alunos e professores de Inglês.

The most valuable English

SWISS EDUCATION GROUP
Montreux  |  Switzerland  |  T +41 21 965 40 20  
info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com

DESCUBRA A ARTE DOS 
CURSOS DE HOTELARIA NA SUÍÇA
Os cursos de Hotelaria combinam níveis académicos de elevada 
qualidade com experiência prática de trabalho e foram preparados para 
responder às necessidades desta atividade apaixonante.

Escolha a escola e o curso mais adequados aos seus objetivos, bem 
como o nível académico que pretende atingir. 

• Hotelaria  •  Eventos
• Resorts &Spa  •  Turismo
• Artes Culinárias  •  Hotel Design
• Negócios  •  Gestão Hoteleira

Para mais informações ver em:
www.swisseducation.com

Os nossos estudantes 
têm rapidamente 
ACESSO A POSIÇÕES DE RELEVO 
NO MERCADO DE TRABALHO 
em qualquer país.

 

 

 

Contactar:
Tel: 218132535
multiway@multiway.org
www.multiway.org 

7023_SEG_AD_PORTUGAL_216x148_PROD.indd   1 06.08.13   17:12

Centros Internacionais de Idiomas

CONTACTE-NOS JÁ 
21 317 34 70

www.ef.com 
/jovens

PLANEIE UMAS FÉRIAS 
DIFERENTES!
Conheça outros países e culturas, 
aprenda uma língua e faça amigos 

> Cursos a partir de 2 semanas
> Todos os níveis
>  Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 

Italiano, Japonês e Mandarim
> Resultados garantidos
> Amigos internacionais
> Preparação para Exame
>  Preparação e colocação numa 

universidade estrangeira

EF Education First
Avenida Miguel Bombarda, nº 36-2F
1050-165 Lisboa
Tel: 21 317 3470

 /EFPortugal
www.ef.com/jovens

www.liderpapel.com
www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal



Centros Internacionais de Idiomas

CONTACTE-NOS JÁ 
21 317 34 70

www.ef.com 
/jovens

PLANEIE UMAS FÉRIAS 
DIFERENTES!
Conheça outros países e culturas, 
aprenda uma língua e faça amigos 

> Cursos a partir de 2 semanas
> Todos os níveis
>  Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 

Italiano, Japonês e Mandarim
> Resultados garantidos
> Amigos internacionais
> Preparação para Exame
>  Preparação e colocação numa 

universidade estrangeira

EF Education First
Avenida Miguel Bombarda, nº 36-2F
1050-165 Lisboa
Tel: 21 317 3470

 /EFPortugal
www.ef.com/jovens







Centros Internacionais de Idiomas

CONTACTE-NOS JÁ 
21 317 34 70

www.ef.com 
/jovens

PLANEIE UMAS FÉRIAS 
DIFERENTES!
Conheça outros países e culturas, 
aprenda uma língua e faça amigos 

> Cursos a partir de 2 semanas
> Todos os níveis
>  Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 

Italiano, Japonês e Mandarim
> Resultados garantidos
> Amigos internacionais
> Preparação para Exame
>  Preparação e colocação numa 

universidade estrangeira

EF Education First
Avenida Miguel Bombarda, nº 36-2F
1050-165 Lisboa
Tel: 21 317 3470

 /EFPortugal
www.ef.com/jovens

www.liderpapel.com
www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal



Centros Internacionais de Idiomas

CONTACTE-NOS JÁ 
21 317 34 70

www.ef.com 
/jovens

PLANEIE UMAS FÉRIAS 
DIFERENTES!
Conheça outros países e culturas, 
aprenda uma língua e faça amigos 

> Cursos a partir de 2 semanas
> Todos os níveis
>  Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 

Italiano, Japonês e Mandarim
> Resultados garantidos
> Amigos internacionais
> Preparação para Exame
>  Preparação e colocação numa 

universidade estrangeira

EF Education First
Avenida Miguel Bombarda, nº 36-2F
1050-165 Lisboa
Tel: 21 317 3470

 /EFPortugal
www.ef.com/jovens

www.liderpapel.com
www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.lid
erp

ap
el.

co
m

www.fa
ce

bo
ok

.co
m/lid

erp
ap

el.
po

rtu
ga

l

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal

www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal



Centros Internacionais de Idiomas

CONTACTE-NOS JÁ 
21 317 34 70

www.ef.com 
/jovens

PLANEIE UMAS FÉRIAS 
DIFERENTES!
Conheça outros países e culturas, 
aprenda uma língua e faça amigos 

> Cursos a partir de 2 semanas
> Todos os níveis
>  Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 

Italiano, Japonês e Mandarim
> Resultados garantidos
> Amigos internacionais
> Preparação para Exame
>  Preparação e colocação numa 

universidade estrangeira

EF Education First
Avenida Miguel Bombarda, nº 36-2F
1050-165 Lisboa
Tel: 21 317 3470

 /EFPortugal
www.ef.com/jovens




