
Instituições que Concedem Bolsas 

Nome da Instituição  Página WEB 

Fundação para a Ciência e Tecnologia http://www.fct.pt 

Instituto Camões http://www.instituto-camoes.pt/ 

Comissão Fulbright http://www.ccla.pt/  

Fundação Luso-Americana http://www.flad.pt/ 

Fundação do Oriente http://www.foriente.pt/ 

Embaixada da República Federal da Alemanha http://www.lissabon.diplo.de/Vertretung/lissabon/pt/Startseite.html  

Fundação Calouste Gulbenkian  http://gulbenkian.pt/ 

Fundação Cidade de Lisboa  http://www.fundacaocidadedelisboa.pt/ 

Fundação Eugénio de Almeida  http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/ 

Fundação Rotária Portuguesa  http://www.rotaryportugal.pt  

Associação Duarte Tarré http://www.adtarre.pt/ 

ANA http://www.ana.pt/pt 

Sonangol http://academia.sonangol.co.ao/  

Fundação Caixa Agrícola do Noroeste  http://www.fundacaocaixaagricoladonoroeste.pt/  

Caixa de Crédito Agrícola do Vale do Távora e Douro  http://fundacaovtd.pt/ 

Fundação António Aleixo http://www.fundacaoantonioaleixo.com/ 

Fundação Millenium BCP http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/fundacao/Pages/fundacao.aspx 

      Notas: 

A lista de entidades que atribuem bolsas de estudo não se esgota nas indicadas no quadro; 

Os endereços das páginas de web apresentadas podem ser alterados pelas entidades. 
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Câmaras Municipais: 

O direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares, consagrado na legislação portuguesa (artº 261 º da Constituição e 
art. 64 º nº 4 alínea c) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro), constitui um objetivo fundamental da política educativa que as autarquias locais, no âmbito das 
suas atribuições, ajudam a concretizar. 

Algumas Câmaras Municipais atribuem bolsas de estudo ou outros benefícios sociais a estudantes do Ensino Superior. 

Para saber se a autarquia da sua área de residência atribui bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, deverá entrar em contacto com a 
respetiva Câmara Municipal. 

 

Plataforma procura Bolsas 

O www.european-funding-guide.eu  (Guia de Financiamento Europeu) funciona através de um algoritmo que apresenta apenas as bolsas, financiamentos e 
prémios que realmente correspondem ao perfil individual de cada aluno. Os 12.000 programas de apoio disponíveis cobrem um vasto leque de domínios 
para os quais os alunos universitários podem requerer apoio (financeiro) - desde despesas diárias, propinas e estágios a custos extra para semestres no 
estrangeiro, cursos de línguas e custos associados a projetos científicos. 
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