
  

PROGRAMA ERASMUS+ 

AÇÃO 1 – MOBILIDADE INDIVIDUAL PARA FINS DE 
APRENDIZAGEM 

 

ENSINO SUPERIOR – 2014/2015 

 

TABELA DE BOLSAS DE MOBILIDADE 

ESTUDANTES PARA ESTUDOS E ESTÁGIOS 

Tabela 1 

De Portugal Continental para: 
Valor da Bolsa 

Mensal para 
ESTUDOS 

Valor da Bolsa 
Mensal para 
ESTÁGIO 

Grupo 1 
Países do Programa 
com custo de vida 
elevado 

Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, 
Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, 
Suécia, Reino Unido 

300 € 400 € 

Grupo 2 
Países do Programa 
com custo de vida 
médio 

Bélgica, Croácia, República Checa, 
Chipre, Alemanha, Grécia, Islândia, 
Luxemburgo, Holanda, Eslovénia, 
Espanha, Turquia 

250 € 350 € 

Grupo 3 
Países do Programa 
com custo de vida 
mais barato 

Bulgária, Estónia, Hungria, Letónia, 
Lituânia, Malta, Polónia, Roménia, 
Eslováquia, Antiga República Jugoslava 
da Macedónia 

200 € 300 € 

Os valores de bolsa referidos na Tabela I são fixos consoante o grupo e a tipologia de mobilidade, e 
incluem o valor da viagem. 

As regras e os escalões das bolsas a atribuir no âmbito do apoio nacional (Bolsas BSE/SOC) a 
estudantes beneficiários da Ação Social que realizem mobilidades no âmbito Programa Erasmus+ 
serão comunicados posteriormente. 
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