
Bem-Vindos ao 

ERASMUS+ 



 

Melhora competências linguísticas; 

Contribui para um enriquecimento pessoal; 

Permite conhecer novas culturas; 

Proporciona + oportunidades de trabalho; 

Quem experimenta quer repetir!  

ERASMUS+: Porquê? 

https://www.youtube.com/watch?v=L-uwgnnTflQ


 

 

 

Prepara-te para uma viagem 

inesquecível 

 



Queres ser um rosto Erasmus+ 



Nós dizemos-te como! 



Burocracia? Não: Planeamento 



Requisitos para ir em mobilidade 

• Muita motivação; 

 

• Não estar no 1.º ano da Licenciatura; 

 

• Não ter situações irregulares com o IPLeiria 
(ex. processo disciplinar); 

 

• Não ter propinas em atraso. 

 



O que fazer antes de partir em 

mobilidade? 

1. Escolher 
instituição 

acolhimento (ver 
página web IPL). 

2. Falar com 
coordenador e 

elaborar o Learning 
Agreement (Programa 
de Estudos) disponível na 

página web do IPLeiria. 

3. Formalizar a candidatura à instituição 
escolhida. 

 ATENÇÃO aos PRAZOS! 
Entregar por e-mail: 
Learning Agreement;  
2 fotos digitalizadas; 

Cópia BI/CC ;  
Cópia NIF ; 
Cópia NIB ; 

Cópia cartão europeu de saúde. 
Entregar, a posteriori ,em mão o 

Learning Agreement, devidamente 
assinado pelo estudante e coordenador 

nos pontos de contacto das Escolas. 
 
 



O que fazer antes de partir em 

mobilidade? 

4. Após aceitação por 
parte da instituição 

estrangeira e assinatura 
do Learning Agreement, 

tratar da viagem. 

5. Assinar o contrato de 
mobilidade e realizar o 
teste linguístico online. 

 

6. Partir em mobilidade.  

https://www.youtube.com/watch?v=jaKCuwiIYLg


Deveres do estudante em 

mobilidade 

Cumprir com os 
deveres cívicos e 

académicos.  

Realizar alterações 
ao LA, caso 

necessário, no 
prazo máximo de 
30 dias após início 

da mobilidade. 

Realizar curso 
linguístico online. 

Ter um 
comportamento 
que dignifique o 

IPL. 

Realizar pelo 
menos 1 unidade 
curricular (caso 

contrário poderá 
ter que devolver a 

bolsa). Não é 
possível fazer 

melhoria de notas! 



O que fazer quando regressar 

de mobilidade? 

Entregar no GMCI a Letter 
of Confirmation 

Preencher o Relatório Final 
(será recebido via e-mail 

no fim da mobilidade) 



Financiamento 

Mobilidade com bolsa 

80% início 
mobilidade (até 45 

dias após assinatura 
do contrato) ; 

20% fim mobilidade, 
após Letter of 

Confirmation e 
Relatório Final 

Mobilidade sem bolsa 

O estudante suporta os 
custos da mobilidade. 

Poderá vir a receber 
bolsa caso haja 
financiamento adicional 
por parte das entidades 
competentes. 



BSE-SOC – Bolsa Suplementar 

Erasmus+ 

Destinatários: 
Estudantes 

Erasmus+ que 
cumulativamente 

tenham bolsa 
Erasmus + e bolsa 

SAS. 

Atribuição em 
função dos 
escalões da 

capitação média do 
agregado familiar e 

duração da 
mobilidade. 

O estudante não 
precisa de 

candidatar-se.  

A atribuição da BSE-
SOC é da 

responsabilidade dos 
SAS. 

 



Agarra esta oportunidade e dá 

o salto!  
 

 
Começa já a preparar o teu futuro! 
 

www.ipleiria.pt 
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