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Perguntas Frequentes
A consulta destas perguntas frequentes não dispensa a consulta do Regulamento 
do Concurso, que estabelece de forma imperativa as regras e procedimentos 
deste Concurso.

1)  A QUEM SE DESTINA

• Quem pode candidatar-se?
• Posso candidatar-me se tiver dupla nacionalidade?
• Em que país posso fazer a minha formação?
• Posso candidatar-me se já estiver a viver em Portugal?
• Que qualificações preciso de ter para me candidatar?
• Há um limite de idade para as candidaturas?

2)  ÁREAS DE ESTUDO E CURSOS APOIADOS

• Para que áreas de estudo posso concorrer?
• Que tipo de cursos são financiáveis com esta bolsa?
• Posso concorrer à bolsa para fazer um Mestrado Integrado?
• Posso concorrer a esta bolsa se já tiver iniciado os meus estudos?
• É a Fundação Calouste Gulbenkian que escolhe a instituição onde vou estudar?
• Onde posso procurar cursos para a minha formação em Portugal?

3)  VALOR DA BOLSA DE ESTUDO

• Qual é o valor da bolsa de estudo?
• Que apoios estão disponíveis para cursos que sejam dados online, sem a 

presença física dos alunos em aula?
• Esta bolsa é acumulável com outras bolsas de estudo?

4)  PROCESSO DE CANDIDATURA
 

• Como posso candidatar-me a uma bolsa?
• Até quando me posso candidatar?
• Que documentos preciso de apresentar?

5)  PROCESSO DE SELEÇÃO

• Quem avalia e seleciona os candidatos?
• Quais são os principais critérios de avaliação?
• Quando serão conhecidos os resultados do Concurso?

ÍNDICE
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1)  A QUEM SE DESTINA

Quem pode candidatar-se?

Podem candidatar-se a esta bolsa nacionais dos Estados Africanos de Língua 
Portuguesa e de Timor Leste, que trabalhem nestes países e que pretendam 
prosseguir, atualizar e especializar os seus conhecimentos em Portugal.

Posso candidatar-me se tiver dupla nacionalidade?

Sim. Poderão concorrer candidatos com dupla nacionalidade, desde que 
uma das nacionalidades seja dos PALOP ou de Timor Leste. Nesse caso, 
a nacionalidade que se deve indicar em primeiro lugar no formulário de 
candidatura é a nacionalidade dos PALOP ou de Timor-Leste.

Em que país posso fazer a minha formação?

Portugal. O Concurso de Bolsas de pós-graduação para estudantes de Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa e de Timor Leste está aberto aos 
candidatos que pretendam estudar em instituições de ensino  portuguesas.

Posso candidatar-me se já estiver a viver em Portugal?

Pode, se tiver uma ligação profissional ao país de origem. É importante saber 
que a aceitação da bolsa implica sempre o compromisso de regressar ao país de 
origem para lá trabalhar. O objetivo desta bolsa é contribuir para a qualificação 
dos quadros profissionais dos Países Africanos de Língua Portuguesa e de 
Timor-Leste.  Isso implica que, uma vez completados os estudos, os bolseiros 
regressem aos seus países para trabalhar.

Que qualificações preciso de ter para me candidatar?

Os candidatos precisam de ter a licenciatura concluída à data do Concurso. 
Candidatos que estejam no último ano da licenciatura mas ainda não tenham 
concluído este grau não poderão ser aceites. 
Dado que esta bolsa pretende apoiar a qualificação de quadros profissionais 
nos PALOP e Timor-Leste, os candidatos que já tenham algum currículo 
profissional, além da formação de base, terão vantagem na seleção.

Há um limite de idade para as candidaturas?

Sim. A idade limite para se candidatar é de 45 anos.
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2)  ÁREAS DE ESTUDO E CURSOS APOIADOS

Para que áreas de estudo posso concorrer?

As áreas de formação contempladas em 2021 são as seguintes: 

a)  Ciências Exatas, em particular da matemática;

b)  Ciências da Saúde, em particular com um foco clínico;

c)  Tecnologias de Informação e Comunicação (aplicadas à educação);

d)  Sustentabilidade, em particular a economia circular, a adaptação 
às alterações climáticas e a formulação de políticas públicas ambientais.

Que tipo de cursos são financiáveis com esta bolsa?

A Bolsa de Pós-Graduação para estudantes nacionais dos PALOP 
e Timor-Leste apoia:

a)  Cursos de pós-graduação não conferente de grau: nestes casos, 
a bolsa cobre o período de duração do curso, com uma duração máxima 
de 10 meses;

b)   Cursos de mestrado: é atribuída uma bolsa por doze meses, 
para frequência do 1º ano curricular em Portugal. A bolsa poderá ser 
renovada pelo período de duração do curso, até um máximo de 24 meses;

c)  Cursos de doutoramento: é atribuída uma bolsa por doze meses, 
para a frequência do 1º ano curricular em Portugal. A bolsa poderá ser 
renovada anualmente durante os três anos seguintes. A duração total 
máxima da bolsa será de quatro anos. Após o ano curricular, a bolsa 
contempla a possibilidade de o bolseiro poder passar até três meses em 
Portugal e o restante período no país de origem, em cada ano letivo. 

Posso concorrer à bolsa para fazer um Mestrado Integrado?

Não. Os mestrados integrados, por estarem diretamente associados a cursos 
de licenciatura, não são elegíveis para este apoio. Os candidatos têm de ter a 
licenciatura concluída à data do Concurso.

Posso concorrer a esta bolsa se já tiver iniciado os meus 
estudos?

Sim. A bolsa pode ser usada para completar pós-graduações, mestrados ou 
doutoramentos que já tenham sido iniciados. Nesses casos, a duração máxima 
da bolsa será adaptada, tendo em conta o número de anos já realizados. 



BOLSAS GULBENKIAN PALOP E TIMOR-LESTE – PERGUNTAS FREQUENTES 5

É a Fundação Calouste Gulbenkian que escolhe a instituição 
onde vou estudar?

Não. Através desta bolsa, a Fundação Calouste Gulbenkian presta apoio 
financeiro aos bolseiros para que consigam suportar os custos de inscrição 
e frequência dos cursos, bem como os custos de deslocação e estadia em 
Portugal. Cabe sempre a cada candidato escolher o curso e a instituição que quer 
frequentar, e cumprir os requisitos de candidatura e inscrição nesse curso.

Onde posso procurar cursos para a minha formação em 
Portugal?

A Direção-Geral do Ensino Superior portuguesa tem uma base de dados onde 
pode pesquisar cursos e instituições de ensino nas suas áreas de interesse:
http://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?plid=372

3)  VALOR DAS BOLSAS E APOIOS

Qual é o valor da bolsa de estudo?

As bolsas incluem várias componentes de apoio financeiro:
 

a)  Um apoio mensal durante o período de estudos em Portugal;

b)  Um apoio anual para comparticipar despesas com inscrição, 
matrícula ou propinas;

c)   Um apoio, no valor de 1000€, pago uma única vez para cobrir 
despesas de instalação dos bolseiros que se estabeleçam pela primeira 
vez em Portugal;

d)   Um seguro de acidentes pessoais;

e)   No caso específico das bolsas de doutoramento, o apoio inclui também 
um valor máximo de 3000€ por ano, acumulável de ano para ano, para 
custos de publicação de artigos; apresentação de trabalhos em reuniões 

Curso de pós-graduação e mestrado 850 €

Doutoramento 1100 €

Curso de pós-graduação e mestrado Até 3000 €

Doutoramento Até 3500 €

http://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?plid=372
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científicas; contratação de serviços específicos de assessoria estatística 
e de tradução; materiais e software potenciadores da qualidade da 
investigação; e serviço de ligação à Internet. Estas despesas devem ser 
previamente aprovadas pelo Serviço de Bolsas e serão reembolsadas 
mediante apresentação de documentos justificativos de despesa;

f)   Um apoio de viagem para Portugal e de regresso no final da bolsa, 
no caso de pós-graduações e de mestrados. No caso específico dos 
doutoramentos, este apoio de viagem é atribuído anualmente.

Que apoios estão disponíveis para cursos que sejam dados 
online, sem a presença física dos alunos em aula?

No caso de cursos online, a bolsa apenas incluirá comparticipação para 
inscrição, matrícula ou propinas e serviço de ligação à Internet. 

Esta bolsa é acumulável com outras bolsas de estudo?

Não. A não ser em casos especiais previstos em acordos firmados entre a 
Fundação Gulbenkian e outras instituições, o bolseiro não poderá acumular a 
bolsa atribuída pela Fundação com qualquer outra bolsa de estudo. 

Cabo Verde e Guiné Até 700 €

Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe Até 1000 €

Timor-Leste Até 1500 €

4)  PROCESSO DE CANDIDATURA

Como posso candidatar-me a uma bolsa?

a)  Todas as candidaturas são feitas online, no site da Fundação Calouste 
Gulbenkian, através de um formulário próprio.

b)  Para obter o formulário terá de  criar primeiro uma conta no site 
(em cima à direita) . Se já tem conta faça Login.

c)  Preencha o formulário disponível online. 

d)  Importante! Para poder acompanhar futuramente o seu processo, 
guarde os seus dados de Login (número  de processo + password).
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e)  A candidatura só será aceite depois de:
• preencher o formulário
• fazer o upload da documentação obrigatória exigida no Regulamento 

(Ponto 3) e no final clicar no botão “submeter candidatura”. 

f)  O documento comprovativo de acesso à instituição de ensino 
(documento não obrigatório) é o único que pode ser entregue depois 
da data limite do Concurso (neste caso, até 30 de Maio de 2021);

g)  Se, por lapso, preencher 2 formulários de candidatura terá de informar, 
através do endereço eletrónico  bolsas-palopetimorleste@gulbenkian.pt  
qual o número da candidatura/processo que pretende excluir;

h)  Se no final não SUBMETER A CANDIDATURA esta não será 
considerada válida.

Até quando me posso candidatar?

As candidaturas estão abertas de 1 a 30 de Abril de 2021, até às 23h59 
(hora de Lisboa)

Que documentos preciso de apresentar?

Os documentos que devem acompanhar a candidatura constam do Ponto 3. do 
Regulamento.

Documentos obrigatórios (a candidatura não será válida sem eles):

a)  Currículo; 

b)  Diploma de estudos e/ou Certificado de habilitações;

c)  Plano curricular da formação a realizar: trata-se de um documento 
que lista as disciplinas incluídas no curso, para os vários anos de 
duração, com o número de horas de cada uma e o número de créditos 
ECTS, além de outras informações relevantes sobre o plano de estudos. 
Tipicamente, estará disponível no website da instituição de ensino, ou 
pode ser pedido junto dos serviços académicos ou administrativos.

Documentos facultativos (podem fortalecer a candidatura, mas não são de 
entrega obrigatória):

a)  Cartas de recomendação: não sendo obrigatórias, as cartas 
de recomendação serão um factor de preferência na análise das 
candidaturas. Devem ser pedidas pelos candidatos junto de pessoas que 
possam atestar o mérito académico e/ou profissional do/a candidato/a;
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b)  Plano de investigação: No caso de candidaturas a doutoramento, 
será condição de preferência adicionar informação sobre a investigação 
a desenvolver e o plano de trabalho previsto. Só se aplica caso o 
candidato já se encontre a frequentar o Mestrado e/ou Doutoramento; 

c)  Parecer do orientador ou do responsável pelo acompanhamento 
da atividade do candidato:  só se aplica, caso o candidato já se encontre 
a frequentar o Mestrado e/ou Doutoramento;

d)  Documento comprovativo de que o candidato tem assegurado 
o acesso à instituição de ensino portuguesa onde irão decorrer as 
atividades de formação. Pode ser uma declaração passada pela 
instituição de ensino que comprove a aceitação do candidato,  ou um 
certificado de matrícula. Este documento pode ser anexado ao processo 
de candidatura até 30 de Maio.

4)  PROCESSO DE SELEÇÃO

Quem avalia e seleciona os candidatos?

A análise dos candidatos é feita por um júri constituído por especialistas 
académicos de cada uma das áreas elegíveis.  Da decisão tomada não há recurso.

Quais são os principais critérios de avaliação?

Os critérios de avaliação dos júris são:

a)  A importância e qualidade do trabalho que o candidato se propõe 
realizar, e a sua relevância para responder às necessidades de 
conhecimento especializado do país onde exerce a sua atividade;

b)  O facto de o candidato prestar serviço em atividades de interesse público 
nos PALOP ou em Timor-Leste; 

c)  O mérito dos trabalhos de investigação já realizados pelo candidato/a 
e ao das publicações de que seja autor ou co-autor; 

d)  Se o/a candidato/a pretende ingressar ou prosseguir na carreira 
universitária, ou de investigador, em qualquer instituto ou centro 
científico de reconhecido mérito com sede em qualquer dos PALOP 
e em Timor-Leste; 

e)  As classificações universitárias do candidato, mormente a informação 
final do curso;



Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de Berna, 45-A 
1067-001 Lisboa

Horário
Dias úteis das 9h00 às 17h30

Contactos
bolsas-palopetimorleste@gulbenkian.pt
(+351) 21 782 3334

GULBENKIAN.PT

Quando serão conhecidos os resultados do Concurso?

Os prazos de decisão podem variar com o número de candidaturas e a 
necessidade de fazer uma análise rigorosa de todos os processos. O Serviço 
de Bolsas Gulbenkian define os prazos de processamento e decisão, que terão 
um tempo mínimo nunca inferior a três meses. Previsivelmente, os processos 
estarão decididos em finais de Julho ou princípios de Agosto. Os resultados 
serão divulgados na mesma plataforma usada para o processo de candidatura.

https://gulbenkian.pt/bolsas-lista/pos-graduacao-para-estudantes-dos-palop-
e-de-timor-leste/

https://gulbenkian.pt/bolsas-lista/pos-graduacao-para-estudantes-dos-palop-e-de-timor-leste/
https://gulbenkian.pt/bolsas-lista/pos-graduacao-para-estudantes-dos-palop-e-de-timor-leste/

