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Modalidade de Adesão  
(conforme n.º 2, do artigo 3.º, do Decreto Regulamentar n.º 3/2017, de 28 de abril) 
 

Modalidade (designação) Descrição  Valor 

Docência de Língua 
Portuguesa 

Contribuição pecuniária consignada ao 
financiamento de docente de português 
ao abrigo de protocolos de cooperação 
ou leitorados em instituições 
estrangeiras. 

10.000 € – 50.000 € 

Cátedras 

Contribuição pecuniária consignada ao 
apoio de programas de investigação e 
formação avançada em universidades 
parceiras. 

10.000 € 

Centros de Língua 
Portuguesa 

Contribuição pecuniária consignada a 
estruturas para apoio à docência, oferta 
de cursos de língua portuguesa para 
públicos gerais e específicos e formação 
de quadros, dispondo de biblioteca, 
videoteca, mediateca, laboratório de 
línguas. 

Criação: 12.000 € 
Funcionamento: 6.000 €   

Projetos Investigação 

Contribuição pecuniária consignada ao 
desenvolvimento de projetos de 
investigação nas seguintes áreas: 

 Ensino de Português no Estrangeiro; 

 Tecnologias da Língua Aplicadas ao 
Português. 

12.000 € 

Bolsas para programas de 
Língua e Cultura 
Portuguesas 

Contribuição pecuniária consignada à 
frequência de programas de formação 
em língua e culturas portuguesas: 

 Programa Curso Anual e Curso de 
Verão 

 Programa de Investigação 

 Programa Vieira 

 Programa Fernão Mendes Pinto 

6.000 € 

Bolsas para Licenciaturas 

Contribuição pecuniária consignada à 
frequência de cursos superiores 
lecionados em Portugal e em língua 
portuguesa. 

Total ano (12 meses): 
7.020,00 Euros 
(inclui subsídio de 
instalação de 275,00 de 
atribuição apenas no 
primeiro ano de 
licenciatura) 
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Bolsas para Mestrados 

Contribuição pecuniária consignada à 
frequência de cursos superiores 
lecionados em Portugal e em língua 
portuguesa. 

Total ano (12 meses): 
9.895,00 Euros 
(inclui subsídio de 
instalação de 275,00 de 
atribuição apenas no 
primeiro ano de mestrado) 

Bolsas para 
Doutoramentos 

Contribuição pecuniária consignada à 
frequência de cursos superiores 
lecionados em Portugal e em língua 
portuguesa. 

Total ano (12 meses): 
12.365,00 Euros 
(inclui subsídio de 
instalação de 275,00 de 
atribuição apenas no 
primeiro ano de 
doutoramento) 


