
 

 

        

Perguntas Frequentes  - Esgrima e Estudos nos EUA 
                 

 

• P: Quem é e o que faz a Sports4Me? 

• R: A Sports4Me não é uma equipa/clube. É uma empresa que presta 
serviços de preparação e consultoria para atletas-estudantes interessados 
em practicar desporto e estudar em  Universidades Americanas. 

 

• P: Como funciona para mim? 

• R: O primeiro passo é termos uma reunião individual com o atleta e pais 
para conhecermos melhor o perfil de cada atleta-estudante e explicar 
todos os passos que necessitam efectuar com a Sports4Me para poderem 
aspirar a oportunidades de bolsas. 

 
• P: Tenho que pagar alguma coisa nesse processo de acompanhamento? 

• R: Sim. Haverá um fee mensal que cobre o nosso acompanhamento a nível 
académico, desportivo e o processo de negociação e apresentação de 
propostas além de outros itens. Existe também um fee final que só será 
pago no final do processo, única e exclusivamente, caso o atleta aceite 
uma das bolsas propostas. 

 
• P: O meu filho pode entrar na Universidade sem o 12º ano? 

• R: Não.  Para ser admitido precisa de completar esse ano. 
 

• P: Se o meu filho estiver no Ensino Secundário pode-se inscrever? 

• R: Sim. É  o cenário ideal e o que recomendamos. Tem tempo para se 
preparar devidamente com a Sports4Me e a hipótese de propostas de 
bolsas e percentagens maiores aumenta significamente.  

 
• P: Se o meu filho/atleta já estiver na Universidade pode-se inscrever? 

• R: Sim.  Mas depende da idade e o ano que frequenta. Se estiver a terminar 
só poderá se candidatar para frequentar um mestrado (2 anos) Se estiver 
no ínicio poderá fazer transferência de notas. Se já tiver mais de 24 anos 
será mais complicado e as bolsas (percentagens atribuidas) poderão ser 
reduzidas. 

 
• P: Que cursos o meu filho/atleta pode frequentar numa Universidade 

americana? 

• R: Todos os que estiverem disponiveis na universidade que aceitar. Regra 
geral os cursos mais generalistas. Gestão de Empresas, Engenharia, 
História, Psicologia, Design, Marketing, Gestão de Desporto, entre outros. 

 
• P: Qual é a duração de um curso numa Universidade americana? 

• R: Um curso de dois anos para o Bacharelato (Associate´s Degree), um 
curso de quatro anos para a Licenciatura (Bachelor´s Degree) e um ou 
dois anos para um Mestrado (Master´s Degree) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

• P: Qual é a diferença entre College e University? 

• R: Junior Colleges são instituições de ensino de 2 anos. University são 
instituições de ensino de 4 anos. Mas existe outra diferença entre Colleges 
e Universities: Existem Colleges de 4 anos e Universities de 4 anos. 
Colleges atribuem graus de Licenciatura e Mestrados e a Universities 
atribuem graus de Licenciatura, Mestrados e Doutoramentos.  Esta 
diferença não é modo algum indicação do nível académico. Há 
Universidades de excelência académica, IVY League, que são Colleges, 
como por exemplo Boston College entre outras. 

 
• P: Se ele for seleccionado quanto tempo em média demora para ir? 

• R: Em média entre 12 meses a 18 meses. É o tempo em média necessário 
para uma preparação devida com a Sports4Me. 

 
• P: Existe garantia no fim do processo que vai ter bolsas? 

• R: Não. Depende muito do esforço e dedicação que cada atleta-estudante 
demonstrar para a Sports4Me, academicamente e desportivamente.  

 
• P: O que é o exame TOEFL e SAT? 

• R: Dois exames obrigatórios para ingressar numa Universidade Americana. 
O primeiro (TOEFL) de Inglês. O segundo (SAT) de Matemática, lógica, 
raciocínio mais inglês. O SAT, caso já frequente uma universidade não é 
necessário. 

 
• P: Como é o Esgrima Universitário Americano? 

• R: Têm ligas Universitárias que podem ser locais ou estaduais. NCAA, 
NAIA e NJCAA. Por norma existem 3 divisões. A primeira pode ser mais 
focada em estudantes que têm prioridade em jogar. A segunda um mix 
(equilibrio) entre estudos e jogo. E a terceira para quem quer mais estudar 
mas também quer continuar a jogar. No entanto a 1ª divisão não quer dizer 
que seja mais forte que a 3ª divisão. A alocação de atletas por cada 
divisão tem haver com o que pretendem e não necessariamente com o seu 
nível desportivo. Regra geral as equipas na Divisão 1 são mais fortes mas 
depende do investimento e do programa de Esgrima de cada universidade. 

 
• P: Podem ser profissionais depois? 

• R: Sim. Caso tenham potencial e propostas para isso. Mas não é 
responsabilidade da Sports4Me nem prestamos esse serviço. Não fazemos 
agenciamento de atletas. 

 
• P: O meu filho/atleta já teve contrato profissional em Portugal no qual recebia 

uma remuneração. Pode participar na captação/programa? 

• R: Não. As Ligas Universitárias Americanas não aceitam quem já assinou 
um contrato profissional e foi remunerado. 

 
• P: As bolsas englobam o quê? 

• R: Propinas, habitação e alimentação regra geral. Despesas pessoais são 
ao encargo de cada atleta-estudante. 

 
• P: Quais as percentagens de  bolsas atribuidas normalmente? 

• R: Entre 40% a 100%.  Poderá haver casos especificos em que a 
percentagem seja menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

• P: Se a bolsa não for atribuida a 100% tenho que pagar o remanescente? 

• R: Sim. O valor remanescente será pago única e exclusivamente à 
Universidade proposta.  

 
• P: O meu filho/atleta pode trabalhar no Estados Unidos? 

• R: Não. O visto de estudante não permite. No entanto poderá trabalhar 
dentro da Universidade onde existem várias possibilidades. Por norma é 
uma remuneração que serve para pocket money (despesas pessoais), 

 
• P: Depois de terminar a Universidade pode ficar a trabalhar nos EUA? 

• R: Com o visto de estudante não. Terá que renovar ou obter o visto de 
trabalho de acordo com os requisitos da Embaixada Americana em 
Portugal. 

 
• P: Até onde vai o serviço da Sports4Me? 

• R: Até ao dia em que o atleta-estudante viaja . A partir do momento que 
viaja para os EUA não é responsabilidade da Sports4Me. No entanto não 
deixamos de acompanhar a sua integração e performance desportiva e 
apoiar em algum tema especifico caso haja necessidade. 
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