BOLSAS DE ESTUDO
BOLSAS RELACIONADAS CON PORTUGAL

2. Bolsas de estudo
2.2. Bolsas relacionadas con Portugal
Nova SBE quere que ningunha persoa con dificuldades económicas quede fora dos seus prestixiosos
programas de mestrado.

NOVA SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS. BOLSAS PARA ESTUDO DE
MÁSTERS
Requisitos

Proceso de selección

Comprobante de estudos.
Documentación de identidade.
Presentar CV.
Carta de presentación (motivación).
Xustificación da necesidade de financiación.

Máis información en: http://www.novasbe.unl.pt/en/

Duración e contía
A contía varía segundo o orzamento dispoñible

Lugar
Estudo de mestrado na Nova SBE

Prazos de solicitude
Primeiro trimestre do ano
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2. Bolsas de estudo
2.2. Bolsas relacionadas con Portugal
O Instituto Camões ofrece distintas modalidades de becas para estudantes estranxeiros ou portugueses
residentes no exterior. As bolsas concédense para a asistencia a cursos anuais de lingua e literatura
portuguesa, para cursos de verán, para proxectos de investigación de estudantes e de investigadores
profesionais e para traductores e intérpretes.

INSTITUTO CAMÕES. BOLSAS PARA CURSOS ANUAIS DE LINGUA E CULTURA
PORTUGUESAS
Requisitos

Proceso de selección

Comprobante das acreditacións literarias.
Cartas de presentación por dúas persoas de recoñecida
idoneidade, preferentemente profesores universitarios,
que acredite as súas cualidades e adecuación aos
obxectivos do programa en cuestión.
Dúas fotografías.
Carta de motivación do interesado sobre as razóns que o
levaron a efectuar esta candidatura e o impacto que o
estudo en Portugal podría ter no seu percorrido
profesional e na difusión da lingua e da cultura portuguesa
no seu país de orixe (mínimo 400 carácteres).
Documento acreditativo da situación de estar ao día coas
contribucións a Seguridade Social en Portugal ou, se fose
o caso, no Estado no cal residan.
Documento acreditativo da situación regularizada en
relación aos Impostos debidos en Portugal ou no Estado
no cal residan.

Máis información en: http://www.instituto-camoes.pt

Duración e contía
A duración e contías varían segundo o programa.
Cursos anuais de lingua e cultura portuguesa: 8 meses,
825 euros aos mes.
Cursos de verán de lingua e cultura portuguesa: 1 mes,
500 euros ao mes.
Programa Vieira: Duración variable segundo o proxecto,
500 euros ao mes.
Programas Investigação e Fernão Mendes Pinto: 12
meses, 500 euros ao mes.
Programa Pessoa: Variable segundo o proxecto, 650
euros ao mes.

Lugar
Universidades portuguesas

Prazos de solicitude
Segundo trimestre do ano
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2. Bolsas de estudo
2.2. Bolsas relacionadas con Portugal
O Programa de Formación ten como obxectivos facilitar e promover a ampliación de estudos de licenciados
universitarios, así como a especialización e actualización de coñecementos de posgraduados, profesores,
investigadores, artistas e profesionais procedentes dos países de América Latina membros da Comunidade
Iberoamericana de Nacións e Portugal.

FUNDACIÓN CAROLINA. BOLSAS DE POSGRAO
Requisitos

Proceso de selección

Ser nacional dalgún país de América Latina membro da
Comunidad Iberoamericana de Naciones ou de Portugal.
Non residir en España.
Dispor dunha dirección de correo electrónico.
Estar en posesión dun título superior universitario
correspondiente ás áreas de estudo da temática do máster.
Coñecemento do idioma inglés elevado para os
programas neste idioma.
Candidato poderá presentar ata un máximo de cinco
solicitudes para a oferta de bolsas de posgrao. Así
mesmo, ditas solicitudes deberán ir priorizadas na
aplicación.
A solicitude realizarase en liña que atopará nesta páxina
web deberá estar debidamente cumprimentada.
A Institución Académica responsable do programa
realizará unha preselección de candidatos.
Os candidatos propostos polo Comité poderán ser
convocados a unha entrevista por videoconferencia.
No caso de resultar beneficiario dunha bolsa, seralle
solicitada a documentación.

Máis información en: http://www.fundacioncarolina.es

Duración e contía
As contías varían segundo o programa pero inclúen unha
axuda de matrícula (parcial), billete de avión de ida e volta
e.nalgúns casos aloxamento e manutención.

Lugar
Másters de distintas disciplinas en España que estean
incluidos na convocatoria da Fundación Carolina.

Prazos de solicitude
Último trimestre do ano.

4

2. Bolsas de estudo
2.2. Bolsas relacionadas con Portugal
Dende o Ministerio da Educação e a Ciência, a FCT ofrece bolsas a doutorados portugueses cun currículum de
elevado mérito científico para realizar proxectos de investigación en laboratorios dos NIH en Estados Unidos.

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA. BOLSAS PARA NATIONAL
INSTITUTES OF HEALTH (USA)
Requisitos

Proceso de selección

Ter nacionalidade portuguesa.
Grao de doutor dende polo menos 3 anos e ter vivido en
Portugal nos últimos 2.
Autor ou coautor de artigos en revistas internacionais de
investigación.
Aceptación das condicións dos NIH.
Non ter sido beneficiados anteriormente ou desfrutar
doutra beca durante o periodo de estadía.
Xustificación da necesidade de financiación.

Máis información en:
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/

Duración e contía
A contía varía dependendo de diferentes condicións

Lugar
Diferentes NIH en Estados Unidos

Prazos de solicitude
Segundo trimestre do ano
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2. Bolsas de estudo
2.2. Bolsas relacionadas con Portugal
Dende o Ministerio da Educação e a Ciência, a FCT ofrece bolsas para investigadores que pretendan
desenvolver proxectos de I+D para obter o seu doutoramento ou proseguir a investigación posdoutoral en
unidades de investigación nacionais ou internacionais en calquera eido de coñecemento.

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA. BOLSAS PARA
DOUTORAMENTO E POSDOUTORAMENTO
Requisitos

Proceso de selección

Candidatos Nacionais, da UE ou de terceiros países
residentes en Portugal.
Licenciatura pre Boloña e máster.
Pre ou pos Boloña cunha media de 14 ou superior.
Non ter sido beneficiado anteriormente ou desfrutar doutra
beca durante o periodo de estadía.
Para o posdoutoramento é tamén necesario ter publicado
un traballo orixinal e ter indicadores de alta productividade
científica.

Máis información en:
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/

Duración e contía
A contía varía dependendo de diferentes condicións

Lugar
Centros de investigación nacionais ou internacionais

Prazos de solicitude
Segundo trimestre do ano
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2. Bolsas de estudo
2.2. Bolsas relacionadas con Portugal
A Fundación Oriente concede bolsas de estudo para a realización de teses de doutoramento e de traballos de
investigación en temas relacionados co Extremo Oriente e Portugal nas áreas das Ciencias Sociais e Humanas
dándose prioridade a temáticas relacionadas coas coleccións do Museo do Oriente.

FUNDAÇÃO ORIENTE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO E DOUTORAMENTO
Requisitos

Proceso de selección

Para optar as bolsas, os solicitantes non deben ter sido
beneficiarios doutra para a mesma finalidade e deben cubrir
e entregar un formulário acompañado dos seguintes
documentos:

Máis información en: http://www.foriente.pt

Duración e contía
A duración da bolsa é de 12 meses, podendo ser renovada
ata un máximo de 36 meses.
O valor mensual da bolsa é fixado anualmente pola
Fundación e varía en función do grao académico do
bolseiro.

Curriculum vitae.
Certificacións académicas na área en que se presentan a
candidatura ou copias autenticadas.
Plan de traballo debidamente estruturado e
pormenorizado, coa indicación do tempo que se considera
necesario para a súa realización.
Documento de aceptación da supervisión da proposta de
traballo.
Curriculum Vitae resumido do supervisor.
Documento de aceptación e/ou inscrición na
correspondente institución.
Dúas cartas de recomendación do candidato e o proxecto.

Lugar
Universidade ou centro investigador e Fundaçao Oriente.

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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2. Bolsas de estudo
2.2. Bolsas relacionadas con Portugal
As bolsas están destinadas o desenvolvemento de proxectos de especialización académica, creación artística
ou investigación teórica pero tamén a valorización e actualización profesional (campo considerado prioritario).

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBEKIAN. ESPECIALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL EM ARTES
Requisitos

Proceso de selección

Licenciados/ graduaos ou profesionais cun currículum
relevante.
Nacionalidad portuguesa o estranxeiros residentes en
Portugal.
Non ter sido beneficiario doutra beca para o mesmo fin.
Ter realizados xa traballos na especialidade para a que
pide a bolsa.
Demostrar a inexistencia dos cursos no país.

Máis información en: http://www.gulbekian.pt

Duración e contía
Doce meses máximo, contía variable.

Lugar
Universidade ou centro investigador no estranxeiro.

Prazos de solicitude
Primeiro trimestre do ano.
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2. Bolsas de estudo
2.2. Bolsas relacionadas con Portugal
As bolsas dedícanse a apoiar a investigación realizada, en Portugal, por individuos estranxeiros no ámbito
doutal ou para a publicación dun libro sobre temas de Cultura Portuguesa nas áreas de: Literatura, Historia da
Arte e Ciencia Política.

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBEKIAN. INVESTIGAÇÃO PARA ESTRANGEIROS
Requisitos

Proceso de selección

Para admisión ao concurso, os demandantes deben
anexar á candidatura online:
Ser estranxeiro e estar en posesión dun título universitario.
CV
Plan de traballo estruturado, que defina, clara e
concretamente, o tema da investigación ou especialización
pretendidas e os obxectivos visados.
Acceso a universidade de destino asegurado.
Documento dun experto apoiando o proxecto.
Documento emitido pola institución da que o demandante
dependa e/ou por dúas persoas de recoñecida idoneidade
no ámbito académico (ou profesional).
Para as bolsas relativas a publicación do libro, o
compromiso do editor de publicar a obra nun prazo inferior
a 24 meses dende a finalización da bolsa.
Documento de identificación do demandante.

Máis información en: http://www.gulbekian.pt

Duración e contía
10 meses, contía variable.

Lugar
Universidade ou centro centro de investigación portugués.

Prazos de solicitude
Primeiro trimestre do ano.
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