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QUERES 
ESTUDAR NA EUROPA?

O QUE  
DEVES SABER:
A União Europeia e os países membros apoiam es-
tudantes, professores e investigadores moçambica-
nos a aceder a instituições de ensino na Europa e em 
África, para que aprofundem o seu conhecimento, 
evoluam na sua carreira e dinamizem o meio aca-
démico em Moçambique. E tu podes ser um deles!

Estudar no estrangeiro não é apenas enriquecer o 
conhecimento e o currículo académico: é uma ex-
periência de vida, conhecer novas sociedades, cul-
turas, pessoas e línguas. É viver novas realidades.

Certifica-te que dominas o idioma do curso antes 
de partires. Algumas das bolsas obrigam a testes 
na língua estrangeira com nota mínima. Podes fazer 
cursos para todas esses idiomas em Moçambique.

O calendário académico na Europa normalmente ini-
cia-se em Setembro, portanto informa-te e começa a 
preparar a tua candidatura um ano antes.

As bolsas apresentadas cobrem, na sua maioria, to-
dos os custos, mas antes de te candidatares, inves-
tiga o custo de vida no local para onde vais estudar 
e confirma se todas as despesas estão incluídas.

Informa-te ainda se a tua universidade tem parcerias 
com algum dos programas aqui apresentados e de 
que forma isso beneficia o curso que estás a tirar. 

Para além dos programas aqui identificados, procu-
ra outras bolsas dadas directamente pela universi-
dade para onde gostarias de ir estudar.

Não te esqueças de consultar o site do Instituto de 
Bolsas de Estudo de Moçambique, o qual é o res-
ponsável pela recomendação de candidatos para 
muitas das bolsas: www.ibe.gov.mz.

GLOSSÁRIO

Qual a tradução em inglês para 
o teu ciclo de estudo? 
Confere aqui:

Moçambique

Licenciatura
Bacharelato

Mestrado
  

Doutoramento

Inglês

Bachelor
Undergraduate

Masters degree
Postgraduate

Doctoral degree
PhD

LICENCIATURA, MESTRADO E DOUTORAMENTO
Serviço Alemão de Intercâmbio Académico – 
DAAD
Bolsas para jovens académicos moçambicanos 
que tencionam estudar numa das mais de 400 
universidades na Alemanha. Antes da candidatura 
é essencial já estar aceite num curso numa institui-
ção alemã de ensino superior e/ou ter um convite 
de um(a) supervisor(a) académico(a) alemã(o). 

  Duração: 3 a 6 meses (estadias de pes-
quisa de curta duração) ou até três anos 
(bolsas de doutoramento)

 Prazos: variável

  Idiomas de formação: Alemão e/ou Inglês, 
sendo necessário um nível mínimo da língua.

   Mais informações: www.daad.de 
Contacto: daad.mz01@gmail.com ou visite a 
página Facebook “Lektor Maputo”

LICENCIATURA, MESTRADO E DOUTORAMENTO
OeAD
Bolsas para mais de 1200 cursos em vários ciclos 
de estudo na Áustria. Os interessados devem fazer 
online todo o processo de inscrição nos cursos e 
candidatura às bolsas.

   Idiomas de formação: Alemão e/ou 
Inglês

  Mais informações: www.grants.at e  
www.scholarships.at

LICENCIATURA, MESTRADO E DOUTORAMENTO
Agência Espanhola de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento – AECID
Bolsas para estudantes nos vários graus académicos.  
O acesso aos diversos cursos universitários é feito 
directamente com as universidades e estabelecido 
através dos valores alcançados em teste.

  Idiomas de formação: É necessário ter um 
certificado de conhecimento (nível B2) de 
língua espanhola.

  Mais informações: www.exterioresgob.es/
Embajadas/MAPUTO/es/Noticias/Pagi-
nas/inicio.aspx

  Seguir no Facebook: Embajada de España 
en Mozambique e AECID Mozambique.

  Contacto: otc.mozambique@aecid.es

LICENCIATURA, MESTRADO E DOUTORAMENTO
Farnesina – Ministério dos Assuntos Externos e 
Cooperação Internacional de Itália
Bolsas de estudo para Itália. Os interessados devem 
contactar as universidades e recolher informação 
antes de se candidatarem à bolsa. 

  Duração: 3, 6 ou 9 meses.
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MESTRADO E DOUTORAMENTO
Embaixada de França em Moçambique
Bolsas para Mestrado e Doutoramento para todas 
as disciplinas. Exigência de nota mínima de 14 em 
20 na licenciatura ou 12 em 20, tendo três anos de 
experiência profissional relevante.

  Duração: 24 meses por mestrado e 3 esta-
dias de 6 meses no Doutoramento

  Idiomas de formação: francês, com nível 
mínimo exigido

  Mais informações:  www.ambafrance-mz.
org/-Estudos-na-Franca,1199-

MESTRADO E DOUTORAMENTO
NFP – Netherlands Fellowship Programmes
Bolsas para moçambicanos, com experiência profis-
sional, estudarem nos Países Baixos. Os candidatos 
devem ser nomeados pela sua entidade emprega-
dora. A NFP permite ainda candidaturas para cursos 
de curta duração. 

 Idiomas de formação: inglês

  Mais informações:  
 www.studyinholland.nl/nfp, www.epnuffic.
nl/en/scholarships/nfp-and-msp

MESTRADO E DOUTORAMENTO
Commonwealth Scholarships
Bolsas para mestrado ou doutoramento. Os candi-
datos devem ter uma inscrição pré-aprovada pela 
universidade antes de se candidatarem à bolsa.

 Duração:  até 36 meses

  Idiomas de formação: Inglês, com nível 
mínimo exigido

  Mais informações: www.dfid.gov.uk/cscuk
  Contacto: British Council em Maputo

  Idiomas de formação: Inglês, com nível 
mínimo exigido

  Mais informações:  
www.chevening.org/mozambique

 www.gov.uk/government/world

MESTRADO E DOUTORAMENTO
VLIR-UOS
Bolsas de estudo para a Região da Flandres, Bélgica, 
para estudantes moçambicanos residentes em 
Moçambique.

  Idiomas de formação: Inglês

  Mais informações: www.vliruos.be
 Contacto: Embaixada da Bélgica em Maputo

MESTRADO E DOUTORAMENTO
CIMO
O programa coordena programas de bolsas e inter-
câmbios de estudantes entre universidades finlande-
sas e moçambicanas.

  Idiomas de formação: Inglês

  Mais informações: www.cimo.fi 
Contacto: Embaixada da Finlândia em Maputo

MESTRADO E DOUTORAMENTO
Danida Fellowship Centre
Bolsas para mestrados e doutoramentos na Dina-
marca para cidadãos moçambicanos associados a 
programas e projectos financiados pela Danida.

 Idiomas de formação: Inglês

 Mais informações:  www.dfcentre.com
 Contacto: Embaixada da Dinamarca em Maputo

LICENCIATURA, MESTRADO E DOUTORAMENTO
Erasmus+
O Erasmus+ é um programa da União Europeia para 
estudar em um de 33 países. Disponibiliza bolsas de 
estudo completas para centenas de universidades 
e permite coordenar o estudo com um estágio.

  Duração: 3 a 12 meses. 24 meses para mestra-
dos conjuntos.

 Mais informações:
  www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-

-plus/individuals_pt#tab-1-1
  Contacto: Delegação da UE em Maputo

MESTRADO
Irish Aid Fellowship Programme
A cooperação irlandesa disponibiliza a moçambica-
nos a residir em Moçambique bolsas de estudo para 
mestrados em várias áreas de conhecimento. 
Os candidatos devem ter uma licenciatura conferida 
por uma Universidade reconhecida, bem como ter 
três anos de experiência laboral em áreas relevantes.  

  Prazos: Candidaturas anuais entre o fim de 
Setembro e 30 de Novembro

  Idiomas de formação: Inglês, com nível 
mínimo exigido

  Mais informações:  
www.irishaidfellowships.ie

  Contacto: maputo@dfa.ie

MESTRADO
Chevening
Bolsas de estudo para cursos de mestrado no Reino 
Unido. Os candidatos devem ter uma licenciatura 
conferida por uma universidade reconhecida e pelo 
menos dois anos de experiência laboral.

 Duração: Um ano

   Prazos: Candidaturas anuais entre Agosto a 
inicio de Novembro  

  Idiomas de formação: italiano e/ou 
inglês, dependendo do curso e do nível

  Mais informações: www.esteri.it/mae/
en/ministero/servizi/stranieri/opportuni-
ta/borsestudio_stranieri.html

  Contacto: borsedistudio@italcoop.org.mz

LICENCIATURA, MESTRADO E DOUTORAMENTO
Embaixada de Portugal/ Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua
A Cooperação Portuguesa tem bolsas para estudan-
tes moçambicanos. As bolsas são completas e são 
renováveis todos os anos, caso o aluno cumpra os 
requisitos exigidos.   
Os candidatos a bolsas de estudo para licenciaturas 
não podem ter mais de 25 anos.           

 Duração: Ciclo académico

  Idiomas de formação: português e inglês, 
dependendo do curso e do nível de ensino

  Mais informações:  
www.instituto-camoes.pt

 www.maputo.embaixadaportugal.mne.pt 
   Contacto: cooperacao.maputo@mne.pt

LICENCIATURA, MESTRADO E DOUTORAMENTO
Study in Sweden
Bolsas de estudo para cursos de licenciatura, 
mestrado e doutoramento na Suécia do Swedish 
Institute e universidades suecas. 

 Duração: 1 ou 2 anos

  Prazos: A submissão de candidaturas 
decorre no final de cada ano.

  Idiomas de formação: Sueco e/ou Inglês

  Mais informações: 
  https://studyinsweden.se/scholarships
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  Duração: 3, 6 ou 9 meses, apenas para 
cursos para professores de língua italiana 
são concedidas bolsas de 1 mês

  Idiomas de formação: italiano e/ou inglês, 
dependendo do curso e do nível

  Mais informações: www.esteri.it/mae/it/
ministero/servizi/stranieri/opportunita/
borsestudio_stranieri.html

Commonwealth Scholarships
Bolsas académicas para trabalhadores de univer-
sidades fazerem intercâmbio para o Reino Unido. 
O objectivo é aprofundar conhecimento e elaborar 
estudos. Os candidatos devem ter entre dois e 10 
anos de experiência de trabalho nas Universidades.

   Duração: entre três e 10 meses

  Idiomas de formação: Inglês, com nível 
mínimo exigido

 
  Mais informações: www.cscuk.dfid.gov.

uk/apply/academic-fellowships/
  Contacto: British Council em Maputo

Erasmus+
O Erasmus+, programa promovido pela União 
Europeia, permite que professores moçambicanos 
façam formação na Europa para melhorar as suas 
aptidões académicas.

 Duração: variável 

  Mais informações: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/individuals_
pt#tab-1-3

  Contacto: Delegação da UE em Maputo

Horizonte 2020
O programa Horizonte 2020, da União Europeia, 
apoia a investigação em todo o mundo, e está aber-
to a candidaturas de investigadores moçambicanos.

  Mais informações: www.ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/

  Contacto: Delegação da UE em Maputo

  Duração: 3 a 6 meses (estadias de pes-
quisa de curta duração) ou até três anos 
(bolsas de doutoramento)

 Prazos: variável

  Idiomas de formação: Alemão e/ou 
Inglês, com nível mínimo exigido

 Mais informações: www.daad.de
  Contacto: daad.mz01@gmail.com ou visite a 

página Facebook “Lektor Maputo”

APPEAR
Bolsas para académicos e investigadores mo-
çambicanos interessados em aprofundar os seus 
conhecimentos ou desenvolver projectos de inves-
tigação na Áustria. Permite candidaturas conjuntas 
de investigadores e suas equipas.

  Duração: variável

 Mais informações: http://www.appear.at

Programa “Professor Convidado”
Todas as Universidades francesas têm fundos para 
convidar professores estrangeiros para fazer pesquisa 
e dar aulas ou conferências. Para saber se é elegível, 
pesquise nos websites das universidades francesas.

 Duração: de 1 semana ate 1 mês

  Idiomas de formação:  francês ou inglês

Farnesina – Ministério dos Assuntos Externos e 
Cooperação Internacional de Itália
Bolsas de estudo para investigadores em Itália.  
Os interessados devem contactar a universidade 
onde estão interessados em entrar e recolher infor-
mação antes de se candidatarem à bolsa.

Irish Aid Fellowship
Bolsas de estudo para moçambicanos para mestra-
dos em Moçambique ou em outro país em África. Os 
candidatos a mestrado devem ter licenciatura numa 
Universidade reconhecida, e três anos de experiência 
laboral em áreas relevantes. 

  Prazos: Concurso lançado anualmente no 
fim de Setembro até 30 de Novembro

  Idiomas de formação: Português ou 
Inglês, com nível mínimo exigido

  Mais informações:  
www.irishaidfellowships.ie

  Contacto: maputo@dfa.ie

Serviço Alemão de Intercâmbio Académico - 
DAAD
O DAAD oferece bolsas internas uma vez por ano 
para os melhores estudantes de qualquer área que 
queiram fazer o mestrado ou o doutoramento em 
Moçambique.

  Mais informações:  www.daad.de  
daad.mz01@gmail.com ou visite a página 
Facebook “Lektor Maputo”.

VLIR-UOS
A organização belga gere bolsas académicas que 
apoiam estudantes moçambicanos a tirar mestra-
dos e doutoramentos em Moçambique.

 Mais informações: www.vliruos.be
 Contacto: Embaixada da Bélgica em Maputo

Serviço Alemão de Intercâmbio Académico - 
DAAD
Programas de bolsas para jovens cientistas e acadé-
micos de todas as disciplinas que querem desenvol-
ver um projecto de pesquisa numa das mais de 400 
universidades na Alemanha. Um requisito essencial é 
o convite duma instituição alemã de ensino superior 
e/ou de um(a) supervisor(a) académico(a) alemã(o). 

APOIOS PARA 
ESTUDAR EM ÁFRICA

INVESTIGAÇÃO  
E PROFESSORES

Embaixada de Portugal/Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua
A Cooperação Portuguesa concede anualmente 
bolsas de estudo para licenciaturas em Moçambi-
que destinadas a alunos com situação económica
carenciada. É necessário apresentar certificado de 
habilitação da 12ª classe e certificado de matrícula 
no curso para que estás a pedir a bolsa.

  Duração: Licenciatura, sendo as bolsas re-
novadas anualmente, caso o aluno cumpra 
requisitos mínimos

 Mais informações: www.instituto-camoes.pt
 www.maputo.embaixadaportugal.mne.pt
  Contacto: cooperacao.maputo@mne.pt

Intra-Africa Academy Mobility Scheme
Mestrados, Doutoramentos e Pessoal Académico.
Numa parceria com várias instituições de Ensino 
Superior em África, são disponibilizadas bolsas de 
estudo para apoiar o intercâmbio entre estudantes 
e pessoal académico entre as várias instituições.

  Mais informações:  
www.eacea.ec.europa.eu/intra-africa_en

 Contacto: Delegação da UE em Maputo
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