
FAQ’s  
  

1. Quem se pode candidatar?  
 

Podem-se candidatar ao programa Erasmus todos os estudantes cidadãos, ou com estatuto de 

residente permanente de um dos 27 países da União Europeia, e da Islândia, Liechtenstein, 

Noruega e Turquia.  

Os estudantes têm de estar obrigatoriamente inscritos na ESHTE.  

Para realizar a mobilidade tem de ter transitado, no mínimo, para o segundo ano.  

 

2. Qual é o prazo para apresentação de candidaturas? 

 

Estudos: as candidaturas ao Programa ERASMUS para o ano letivo seguinte acontecem, 

geralmente, no início do ano civil. A divulgação dos prazos é feita através dos diferentes canais 

de informação da ESHTE.  

 

Estágios: Está aberto em permanência.  

 

 
3. Para que Países/Universidades me posso candidatar?  

 

O Programa ERASMUS tem como base a existência de Acordos Interinstitucionais de 

Cooperação que a ESHTE celebra com várias Instituições Europeias, contemplando a 

mobilidade de estudantes, de docentes e não-docentes.  

 

Os estudantes, para mobilidade de estudos, só poderão candidatar-se às Instituições parceiras, 

pelo que deverá consultar o nosso site para saber quais são as parcerias, posteriormente, 

contactar o seu Diretor de Curso para lhe dar conhecimento da sua intenção de realizar 

mobilidade, e verificar se a universidade que escolheu é a mais indicada para o seu curso. 

 

Uma vez colocado em concurso numa Instituição, não há alteração nem trocas.  

 

4. Quais os procedimentos a tomar para me candidatar a uma bolsa de mobilidade 

ERASMUS? 

As candidaturas às bolsas ocorrem na mesma altura que as candidaturas. Não é uma 

candidatura separada.  

Deve, ainda, entregar nos termos do regulamento do concurso todos os todos os documentos 

necessários para a mesma.  

Quando o processo estiver completo o Gabinete de Mobilidades e Relações Internacionais 

informa qual o valor da bolsa a que tem direito pelo período de mobilidade.  

 

5. Qual a data de divulgação dos resultados das candidaturas ao programa ERASMUS? 

Depende dos prazos estipulados para a candidatura pelo que o calendário é disponibilizado 

anualmente. 



6. Qual o número de semestres abrangido pela bolsa? 

As bolsas de mobilidade podem abranger 1 ou 2 semestres, devendo indicar durante quantos 

semestres pretende realizar a mobilidade, para que lhe seja calculada a eventual bolsa a ser 

atribuída.  

Garantimos apenas um semestre. Caso queira prolongar para um ano letivo a análise é 

casuística.  

No caso dos Estágios garantimos à priori 4 meses de subvenção.  

 

7. Qual o montante habitual das bolsas de mobilidade? 

Os montantes das bolsas são fixos a 30 dias, variando de tipologia de mobilidade, período de 

mobilidade e, também, com o nível de vida do país de destino.  

A Tabela oficial está publicada no site.  

 
8. Tenho de pagar propinas na Universidade de acolhimento?  

 
Os estudantes não pagam propinas na Universidade de acolhimento. Estão isentos de 

pagamento de propinas ou taxas de inscrição na Universidade de destino. 

No entanto, os estudantes têm de pagar as propinas na Universidade de origem. 

 

9. Tenho de me inscrever na ESHTE, se efetuar uma mobilidade Erasmus? 

Se efetuar uma mobilidade Erasmus, tem obrigatoriamente que se inscrever na ESHTE antes 

de ir para Erasmus. 

 

10. Qual o número máximo de ECTS reconhecidos por semestre? 

O número de ECTS a serem a atribuídos depende das unidades curriculares que frequentar na 

Instituição de acolhimento com o acordo do Diretor de curso. 

 

11. Qual o número de vagas disponível por universidade para realizar mobilidade? 

A lista com as vagas por instituição é atualizada anualmente e publicada na Vitrine das 

Relações Internacionais.  

 

12. Existem cursos correspondentes aos existentes na ESHTE nas instituições 

estrangeiras ou é necessário inscrever-me em unidades de vários cursos distintos, de 

forma a obter equivalência? 

Isto difere de instituição para instituição, pelo que deve consultar o site das respetivas 

universidades e/ou contactar o Internacional Office das mesmas. 

 



13. Caso seja colocado em qualquer uma das 3 opções de candidatura, posso renunciar à 

frequência do programa sem quaisquer encargos ou serei alvo de alguma sanção? 

 

Mesmo sendo colocado, poderá desistir em qualquer altura. Pedimos, no entanto, se possível, 

que informe o GMRI com a maior brevidade possível.  

 

14. Como se processa o reconhecimento das unidades curriculares? 

 

Aquando da formalização da candidatura, para além do Formulário de Candidatura e Plano de 

Estudos (com as unidades curriculares que vai frequentar na instituição de acolhimento), deve 

entregar o Plano de Equivalências com as unidades curriculares que frequentará na instituição 

de destino e com as unidades curriculares a que terá equivalência. De notar que o Plano de 

Equivalências deverá ser aprovado pelo Diretor de Curso e retificado em Conselho Técnico 

Científico. 

Relativamente à questão das notas a equivalência das obtidas na universidade de acolhimento 

para as unidades curriculares da ESHTE, é feita por média ponderada, ou seja, multiplicando o 

número de ECTS de cada unidade curricular (da instituição de acolhimento) pela nota 

equivalente na escala portuguesa. 

 

15. Qual a língua de ensino nas universidades de acolhimento? 

A língua de ensino está disponível na listagem de Instituições Parceiras publicada anualmente.  

 

16. Caso opte, inicialmente, por me candidatar a 2 semestres de mobilidade e pretender, 

já após as colocações terem sido divulgados, alterar para apenas 1? 

Sim. Nessa situação, o valor de bolsa a ser atribuído será, obviamente, correspondente a 

apenas 1 semestre.  

 

17. Se não obtiver aproveitamento a todas as cadeiras na Universidade de acolhimento, 

tenho de devolver a bolsa Erasmus?  

De acordo com as regras Erasmus, todos os estudantes têm obrigatoriamente de ter 

aproveitamento pelo menos a uma cadeira. Caso contrário, têm de devolver a bolsa na 

totalidade e perdem automaticamente o estatuto de Erasmus. 

 

18. Quem deve tratar do alojamento?  

Os estudantes, quando se candidatam ao programa Erasmus e são selecionados, têm de 

contactar a instituição onde foram colocados para terem informação dos procedimentos a 

praticar. 

  



19. Quem trata da viagem?  

A viagem tem de ser tratada pelos estudantes atempadamente, de forma a estar na 

Universidade de destino antes de começarem as aulas.  

 

20. Todos os estudantes recebem bolsa Erasmus?  

Ser um estudante Erasmus não implica necessariamente receber uma Bolsa de Mobilidade 

Erasmus. 

Mas informamos com antecedência para que possa ponderar a sua opção.  


