
 

Bolsas estudantes universitários 

Fundo de emergência AEFDUNL 

Protocolo de cooperação Fundo de emergência para o pagamento de propinas 

O Fundo de Emergência consiste num apoio monetário que pode ser atribuído a um estudante 

da Nova Direito que dele necessite.  Este apoio é atribuído ao aluno que, por algum motivo, não 

se enquadre numa situação prevista pelas bolsas SASNOVA (bolsas atribuídas pela Direção 

Geral do Ensino Superior), mas que esteja numa situação que justifique ajuda monetária. Os 

interessados enviam o pedido, instruído com todos os documentos comprovativos, até 30 de 

janeiro, por email para mmg@fd.unl.pt. 

Para mais informações clica no link para acederes ao regulamento 

https://www.fd.unl.pt/Anexos/13304.pdf 

Bolsas SAS Nova  

Bolsas de estudo 

Clica no link para obteres mais informações sobre para quem se destinam estas bolsas: 

https://sas.unl.pt/bolsas-de-estudo/ 

Clica neste link para saberes como te candidatares: https://sas.unl.pt/bolsas-de-

estudo/candidaturas/ 

Fundo de apoio social/fundo de emergência  

Não reúnes todos os requisitos para atribuição da bolsa de estudos da SAS? Clica no link e vê a 

tua outra opção https://sas.unl.pt/bolsas-de-estudo/fundo-de-apoio-social/ 

Clica neste link para acederes ao regulamento do fundo de apoio social https://sas.unl.pt/wp-

content/uploads/2017/12/Regulamento-Fundo-de-Apoio-Social.pdf 

Outras bolsas  

Bolsas Gulbenkian "mais" 

A Fundação Gulbenkian pretende ajudar jovens que finalizem o ensino secundário com 

elevadas classificações académicas e que se candidatem pela primeira vez ao ensino superior. 

Através do regulamento consegues encontrar toda a informação sobre o processo de 

candidatura, valor da bolsa, requisitos de admissibilidade e mais.  

Clica no link para veres do que estamos a falar https://sas.unl.pt/wp-

content/uploads/2017/12/2P66_bolsamaisgulbenkian.pdf 

Associação Duarte Tarré 

A ADT ajuda jovens estudantes, que tenham bom rendimento académico (média superior a 14 

valores), mas que enfrentam sérias dificuldades económicas. Para além de conceder bolsas, 

também faz o acompanhamento dos bolseiros, existindo um programa de apadrinhamento 

para não se perder o contacto entre a associação e os jovens bolseiros.  
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Entra no link para saberes como te candidatares e para conheceres melhor o trabalho da ADT 

https://www.adtarre.pt/bolsas-de-estudo/ 

Fundação Millenium BCP 

A Fundação Millenium BCP atribui bolsas de estudos para alunos dos PALOP e Timor. Clica no 

link para leres o regulamento e saberes as condições de atribuição das bolsas 

https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/fundacao/Documents/Regulamento-bolsas-

estudo.pdf 

Fundação para a Ciência e Tecnologia  

Esta bolsa é direcionada para alunos de doutoramento que necessitam de ajuda financeira. 

Datas do concurso: normalmente entre 28 de fevereiro a 28 de março 

Destinatários e Elegibilidade 

1. Cidadãos nacionais 

OU 

2. Cidadãos de outros Estados-membros da União Europeia 

OU 

3. Cidadãos de estados terceiros que detenham, até à data de início da bolsa, título de 

residência em Portugal válido ou beneficiários do estatuto de residente de longa duração 

OU 

4. Cidadãos provenientes de países com os quais Portugal tenha celebrado acordos de 

reciprocidade. 

Para concorrer é necessário: 

1. Não ter beneficiado para o mesmo fim, de idêntico tipo de bolsa (relativamente à bolsa a que 

se candidatam), diretamente financiada pela FCT. 

2. Residir em Portugal de forma habitual e permanente, caso o plano de trabalhos da bolsa 

requerida decorra, total ou parcialmente, em instituições estrangeiras (bolsas mistas ou no 

estrangeiro) - requisito aplicável tanto a cidadãos nacionais como a cidadãos estrangeiros. 

Como concorrer 

As candidaturas são submetidas eletronicamente, utilizando o formulário disponível, no portal 

de concursos a bolsas. Cada candidato poderá apresentar apenas uma única candidatura. 

Antes da submissão de candidatura recomenda-se a leitura dos seguintes documentos: Aviso 

de abertura, Guião de Candidatura, Guião de Avaliação, Estatuto do Bolseiro de Investigação e 

Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT (obrigatório). 

Comissão Fulbright 

Se quiseres fazer doutoramento nos EUA a Comissão Fulbright tem a solução para ti. Clica no 

link e consulta toda a informação importante sobre esta bolsa www.fulbright.pt/bolsas/bolsa-

fulbright-para-doutoramento/  
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