
 

 
 

Programa ERASMUS+ 
Acção-chave 1 – Mobilidade para aprendizagem 

 
GUIA DE CANDIDATURA  

PARA  
MOBILIDADE DE ESTUDANTES PARA ESTÁGIOS ERASMUS+ (SMP) 

 
 
 
1- Introdução 

A Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega (ESECVP-

Alto Tâmega) disponibiliza oportunidades de mobilidade para estágios aos quais os 

estudantes se podem candidatar. Antes de iniciar o processo de candidatura a um 

estágio Erasmus+ o estudante deve verificar, junto do respetivo coordenador do curso 

a possibilidade de realizar o período de mobilidade a que se candidata. 

 

2- O que é um Estágio Erasmus+? 

O Estágio Erasmus+ é uma componente da formação académica (curricular ou extra-

curricular) realizada numa empresa/universidade/instituição/centro de investigação 

localizada noutro Estado-Membro da EU onde os estudantes poderão, em contexto de 

trabalho, valorizar e aperfeiçoar as suas competências técnicas, sociais e culturais.  

Esta tipologia de mobilidade terá de, necessariamente, ser avaliada e reconhecida de 

forma quantitativa e/ou qualitativa com a possibilidade de obtenção de créditos ECTS. 

 

3- Quem se pode candidatar? 

Podem candidatar-se estudantes a frequentar qualquer ciclo de estudos da ESECVP-

Alto Tâmega, bem como recém-licenciados.  

O Estágio Erasmus+ poderá se feito no 4º ano do curso de licenciatura em 

enfermagem. 

Os candidatos deverão estar inscritos no ano curricular do estágio e terem a sua 

situação financeira com a escola regularizada. 

 

 



 

 

4- Locais de Estágio/Instituições de acolhimento 

A instituição de acolhimento poderá ser uma empresa, universidade, centro de 

investigação etc. dos países elegíveis, desde que reconhecida pelos coordenadores de 

curso e Erasmus+. 

São excluídas como entidades de acolhimento: 

- Instituições europeias (incluindo Agências Europeias); 

- Organizações gestoras de Programas Europeus; 

- Representações diplomáticas do país de origem do estudante, sedeadas no país de 

acolhimento. 

 

Países elegíveis 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Espanha, Eslovénia, 

Eslováquia, Estónia, França, Finlândia, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Reino 

Unido*, Suécia, Antiga República Jugoslava da Macedónia, Islândia, Listenstaine, 

Noruega, Sérvia e Turquia. 

 

5- Como encontrar o local de estágio 

Os estudantes são os responsáveis por encontrar o seu local de estágio pelo que, 

deverão desenvolver, numa lógica de proatividade, os contatos necessários junto de 

instituições potencialmente interessadas em acolhê-los. Estes contactos prévios têm 

em vista a obtenção da carta de aceitação para a realização do estágio. Para o efeito 

contam com o apoio do Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional e do 

coordenador de curso. 

Sugerimos que o estudante elabore uma carta de apresentação onde deverá, pelo 

menos, mencionar o objetivo do estágio e a sua duração. Deverá enviar esta carta à 

possível entidade de acolhimento, anexando o seu Curriculum Vitae (CV) detalhado, 

em inglês ou na língua do país pretendido. A confirmação do estágio depende da 

emissão por parte da entidade de acolhimento de uma carta de aceitação.   

 



 

 

6- Duração do estágio e Bolsa de Mobilidade 

O período de estágio pode ter a duração mínima de 2 meses e máxima de 12 meses. 

O facto de um estudante ser aceite para efetuar um período de mobilidade numa 

instituição, não significa que lhe seja garantida a atribuição de uma Bolsa de 

Mobilidade. A Bolsa, caso venha a ser concedida, só será paga após reunidas as 

condições financeiras para tal. 

 

7- Processo de candidatura 

O processo desenvolve-se em duas fases: 

- Candidatura 

- Desenvolvimento do processo 

 

7.1- Candidatura  

Para formalizar a candidatura à realização de um estágio Erasmus+, o estudante tem 

de obrigatoriamente preencher o formulário (online/suporte de papel). 

Entregar todos os documentos solicitados nomeadamente: 

- Carta de aceitação por parte da instituição de acolhimento que não possua protocolo 

com a ESECVP-Alto Tâmega. 

- Curriculum vitae (CV - Europass); 

- Fotocópia do documento de identificação; 

- Fotocópia do cartão de contribuinte (NIF); 

- Fotocópia do cartão de estudante; 

- Comprovativo do NIB / IBAN (para onde será depositada a eventual Bolsa de 

Mobilidade); 

- Procuração * e documento de identificação do procurador; 

- Fotocópia de declaração do imposto sobre o rendimento (IRS) do agregado familiar, 

apenas no caso de dificuldades económicas;  

* A Procuração que o Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional solicita não 

necessita de ser notarial. 

 



 

 

7.2- Processo de mobilidade 

Aceite a candidatura, o processo posterior tem o seu desenvolvimento com o 

preenchimento do Contrato para Estágios Erasmus+ e do Acordo de Aprendizagem 

para Estágios (Training Agreement). 

O Acordo de Aprendizagem para Estágios (Training Agreement) representa o contrato 

que identifica as atividades a desenvolver, as competências a adquirir e as tarefas a 

desempenhar pelo estudante na entidade de acolhimento, assim como a forma de 

avaliação no Estágio. 

O estudante deverá acordar, em colaboração com o coordenador do curso e a 

entidade de acolhimento, um plano de estágio, bem como a forma de reconhecimento 

académico que recairá sobre o estágio Erasmus+. Os coordenadores de Erasmus+ e do 

curso deverão auxiliar o estudante a definir o seu programa de estágio conjuntamente 

com o responsável da instituição de acolhimento. 

Este contrato é válido apenas, após assinatura do estudante, do coordenador do curso 

e da entidade de acolhimento. 

Notas:  

a) A não entrega dos documentos solicitados implica a perda do direito à Bolsa. 

b) Os estudantes que não completarem o período de estágio previamente acordado é-

lhes exigida a devolução total ou parcial da Bolsa de Mobilidade. 

 

8- Alteração ao programa de estágio 

Qualquer alteração ao programa de estágio deverá ser comunicada por escrito pelo 

estudante e validada pelo coordenador de curso. Estas alterações deverão ser 

efetuadas de forma célere, até um mês após o início da mobilidade.  

 

9- Pedido de prolongamento de estágio 

Caso o estudante tenha interesse em prolongar o seu período de mobilidade terá de 

ter a autorização do responsável da instituição de acolhimento, do coordenador de 

curso e do coordenador Erasmus+. O financiamento relativo ao prolongamento não é 

garantido e só no final do ano haverá decisão relativamente a estes pagamentos. 



 

 

10- Relatório final do estudante e fim do período contratual 

Todos os estudantes que realizem uma mobilidade Erasmus+ deverão preencher um 

Relatório Final Individual, até 30 dias após o seu regresso, fazendo uso de uma 

ferramenta eletrónica especificamente desenvolvida para este efeito. O acesso a esta 

plataforma, por parte de cada estudante, deverá ser feita após a receção das 

respetivas credenciais de acesso (email+password) por indicação da ESECVP-Alto 

Tâmega na própria ferramenta. Poderá ser enviado ao participante um relatório online 

adicional para efeitos de prestação de mais informação e de reconhecimento.   

O não envio deste relatório obriga à devolução da bolsa atribuída. 

Também o não aproveitamento do estudante no final do período de mobilidade, 

constitui motivo suficiente para a devolução total da Bolsa de Mobilidade, exceto em 

casos de força maior, devidamente justificados e apresentados por escrito à Agência 

Nacional. 

 

11- Reconhecimento académico do período de mobilidade 

Os estágios Erasmus+ sejam curriculares ou extra-curriculares terão a garantia do 

reconhecimento formal, por parte da ESECVP-Alto Tâmega, desde que tenham tido a 

aprovação prévia do coordenador de curso e o estagiário tenha cumprido com o plano 

de trabalho definido inicialmente. O reconhecimento, total ou parcial, do estágio será 

feito na medida do número de créditos ECTS identificados inicialmente pelo 

coordenador de ano. Caso se trate de um estágio extra-curricular, a mobilidade será 

apenas reconhecida no Suplemento ao Diploma. 

No final do período de estágio, o tutor da entidade de acolhimento terá de enviar a 

avaliação final do estagiário para o Gabinete de Mobilidade Erasmus e entregar ao 

estudante um certificado de estágio.  

 

12- Bolsas de Mobilidade para Estágios Erasmus+ (SMP) 

Todos os alunos seleccionados para efetuar um Estágio ERASMUS+ são 

automaticamente candidatos a uma Bolsa de Mobilidade para Estágio, contudo o      



 

número de bolsas que a Agência Nacional Erasmus+ atribui à ESECVP-Alto Tâmega 

poderá revelar-se insuficiente para financiar todos os candidatos. 

Salientamos que ser um estudante Erasmus+ não implica necessariamente receber 

uma Bolsa de Mobilidade. Isto significa que é possível um estudante realizar um 

estágio Erasmus+ com bolsa “zero”, usufruindo de todos os direitos e deveres dos 

demais participantes no Programa, à exceção do financiamento. 

 

12.1- Valor das Bolsas 

O valor destas Bolsas varia consoante o país de destino e o número de meses que a 

mobilidade efetivamente dura. 

Convém salientar que as bolsas ERASMUS+ são bolsas de mobilidade, cujo objetivo não 

é financiar integralmente as despesas normais de subsistência do estudante, mas sim 

cobrir o diferencial do nível de vida do país para onde foi selecionado. 

 

12.2- Outros apoios financeiros 

É possível um estudante receber uma bolsa da DGES e, simultaneamente, a Bolsa de 

Mobilidade ERASMUS+.  

Existe também a possibilidade do estudante se candidatar à Bolsa Suplementar SOC, 

atribuída a estudantes com dificuldades socioeconómicas que sejam bolseiros da DGES 

e à Bolsa Suplementar DIS/SEVD, para estudantes com necessidades especiais. 

O estudante poderá receber algum tipo de apoio por parte da entidade onde realiza o 

seu estágio, mas isso não é de forma alguma a prática corrente, visto que as entidades 

de acolhimento dos estagiários não têm qualquer obrigatoriedade de o fazer. 

 

12- Metodologia e critérios de seriação/seleção dos candidatos  

Todos os estudantes que completem a candidatura estão habilitados à Bolsa Erasmus+, 

que será atribuída até haver verba disponível. Se houver mais candidatos a bolsa do 

que verba disponível, deverá ser feita uma seriação. 

 

 

 



 

A seriação e seleção dos candidatos são realizadas com base nos seguintes critérios: 

1º Possuir carta de aceitação da instituição de acolhimento (instituições não 

protocoladas com a ESECVP-Alto Tâmega); 

2º O país de acolhimento ser diferente do da nacionalidade do candidato; 

3º Menos tempo de participação em programas de mobilidade. 

4º Mérito académico e análise curricular; 

5º Proficiência da língua (idioma) do país de acolhimento; 

6º Dificuldades económicas devidamente comprovadas.  

 

Será com base na seriação e seleção que a ESECVP-Alto Tâmega efetuará o pagamento 

das bolsas, ou seja, caso a verba atribuída não seja suficiente para pagar a todos os 

candidatos uma bolsa, esta será paga aos estudantes colocados em primeiro lugar na 

seriação.  

 

13- Preparação linguística 

A preparação linguística anterior à partida é essencial para maximizar o sucesso da 

mobilidade Erasmus+. A este respeito, cabe ao estudante avaliar as suas competências 

linguísticas e fazer a necessária preparação linguística, tendo em consideração que 

terá de trabalhar na língua estipulada e/ou do país onde se localiza a entidade de 

estágio. 

 

13.1- Apoio Linguístico Online – Online Linguistic Support (OLS)  

O OLS é um serviço de apoio linguístico, disponibilizado pela CE às instituições de 

ensino superior participantes no Programa Erasmus+, Ação-Chave 1 e consiste em 

licenças online para serem utilizadas pelos estudantes, dessas instituições, que no 

decorrer da sua atividade de mobilidade Erasmus utilizarão uma das línguas 

disponíveis. 

O Online Linguistic Support – OLS é composto por: 

- Teste Inicial de Avaliação da competência linguística, realizado antes do início da 

mobilidade, é obrigatório para todos os estudantes que realizem atividades de 



 

mobilidade cuja principal língua de estudo ou de trabalho seja uma das línguas 

disponíveis.  

- Curso de Língua, opcional, podendo ser atribuído pela instituição do estudante tendo 

por base o nível de competência linguística demonstrada pelo estudante no Teste 

Inicial de Avaliação. 

- Teste Final de Avaliação da competência linguística, realizado no fim da mobilidade, é 

obrigatório para todos os estudantes que realizem atividades de mobilidade cuja 

principal língua de estudo ou de trabalho seja uma das 6 línguas disponíveis e que 

realizaram o Teste Inicial de Avaliação. Pretende-se conhecer a evolução da 

competência linguística do estudante após a conclusão da mobilidade Erasmus. 

A utilização da OLS não tem quaisquer custos para os estudantes ou para as 

instituições de ensino superior participantes. 

 

14- Questões práticas  

14.1- Alojamento e viagens 

A procura/reserva de alojamento e demais condições de estadia são da 

responsabilidade do estudante.  

No que respeita à viagem, deverá ser também o estudante a marcar a sua viagem e 

atempadamente, de forma a garantir que se encontra no local de estágio no dia e hora 

estabelecida para o seu início. 

O GMCI disponibilizará o devido apoio e informação relativos a estas questões.   

 

14.2- Seguros e assistência médica 

Antes de partir em mobilidade, o estudante deverá possuir um seguro de 

responsabilidade civil / seguro de acidentes de trabalho (cobrindo danos causados pelo 

estudante no local de estágio).  

Todos os estudantes são aconselhados a obterem o Cartão Europeu de Seguro de 

Doença. Este cartão garante o acesso aos cuidados de saúde básicos e/ou urgentes 

durante a estadia do estudante noutro país da União Europeia. 

Caso o país não pertença à União Europeia, o estudante deverá fazer um seguro de 

saúde privado. 



 

 

15- Desistências 

Se por algum motivo de força maior o estudante tiver de desistir da mobilidade, terá 

que devolver total ou parcialmente a Bolsa de Mobilidade Erasmus+. 

 

 

Chaves, 27 de setembro de 2021 

 

 

 

     O Coordenador Institucional Erasmus+ 

 

            Prof. Eduardo Cruz 


