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Mais informação em: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt           
https://www.utad.pt/grim/inicio/erasmus/
https://www.erasmusmais.pt/



Valor ERASMUS
Estudar no estrangeiro é uma componente 
central do Erasmus+: efeitos positivos nas 
perspetivas de emprego; oportunidade para 
melhorar os conhecimentos linguísticos, 
reforçar a autoconfiança e familiarizar-se com 
uma nova cultura.

Estudos
O Erasmus+ pode oferecer apoio aos 
estudantes de licenciatura, mestrado e 
doutoramento durante o período de estudo 
no estrangeiro, quer se trate de um país do 
programa ou de um país parceiro fora da 
área europeia.

Estágios
O Erasmus+ apoia estágios no estrangeiro 
para estudantes inscritos no ensino superior 
num país do programa. Os recém-licencia-
dos também podem beneficiar destas 
oportunidades, desde que se candidatem no 
último ano de licenciatura.

Línguas
Todos os candidatos têm acesso a um 
sistema de apoio e avaliação linguística 
online, bem como a programas de tutoria no 
caso de dificuldades linguísticas.

Reconhecimento
O acordo de aprendizagem garante o 
reconhecimento completo e transparente 
dos estudos e estágios no estrangeiro.

Empréstimos para Mestrado no 
estrangeiro
Os empréstimos para mestrados Erasmus+ 
são garantidos com condições de reembol-
so bonificadas, estando destinados a ajudar 
a financiar um curso de mestrado (1 ou 2 
anos) num país do programa. Esta oportuni-
dade é gerida e executada em nome da 
Comissão Europeia pelo Fundo Europeu de 
Investimento (FEI).

Bolsas Suplementares
Visam assegurar a qualidade financeira da 
mobilidade dos estudantes que comprovem 
dificuldades socioeconómicas. São conside-
rados elegíveis os estudantes que, cumulati-
vamente, forem bolseiros de Ação Social do 
ensino superior e receberem uma bolsa 
Erasmus +.

Necessidades especiais
As pessoas com necessidades especiais 
podem beneficiar de assistência financeira 
adicional e têm direito a usufruir dos serviços 
de apoio oferecidos pela instituição de 
acolhimento nas mesmas condições que as 
pessoas locais.G
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