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Gabinete de Aconselhamento ao Aluno 

Valência de Apoio a Alunos com Necessidades Educativas 
Especiais (GNEE) 

 

O programa Erasmus + e as Necessidades Educativas Especiais – 
Documento informativo 

 

Sabias que… 

De acordo com as estatísticas da união europeia, relativas a 2014, apenas 
0,15% dos participantes no programa Erasmus têm deficiência? 

 

Porque será?  

Entrar num programa de mobilidade para o estrangeiro, durante um 
período de tempo, nem sempre é fácil, principalmente se for a primeira vez 
que se está fora do ambiente familiar ou a primeira vez que se está a 
estudar ou a viver com outros estudantes que não se conhece. É ainda 
mais difícil para os estudantes com necessidades educativas especiais 
(NEE), uma vez que para além de tudo isto juntamos as questões da falta 
de informação sobre apoios, acessibilidade das universidades, questões 
ligadas à autonomia e os próprios estereótipos em relação às NEE. 

 

Numa tentativa de tornar a mobilidade mais inclusiva, esperamos que este 
documento te ajude a tomar a decisão de participar ou não no programa 
Erasmus + de uma forma mais informada. A leitura deste documento não 
invalida a importância de estares presente nas sessões de esclarecimento 
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realizadas pela Unidade de Relações Internacionais (URI), todos os anos em 
Novembro ou Dezembro. 

Apoio Financeiro Extra 

O Programa Erasmus+ financia um apoio financeiro extra para os 
estudantes com Necessidades Educativas Especiais que pretendam 
realizar uma mobilidade para estudar ou estagiar. 

Este financiamento extra é variável e calculado a custos reais e 
complementar da bolsa de mobilidade. Se for aprovado pela Agência 
Nacional, 60% do valor será adiantado logo no início da mobilidade e 
restante no final. 

 

Esta bolsa pode ser usada para: 

 Alojamento adaptado; 
 Assistência durante a viagem; 
 Despesas com um acompanhante ou assistente; 
 Assistência médica; 
 Adaptação de material didático; 
 Outros custos, desde que sejam devidamente justificados. 

 
a) Como faço a candidatura? 

Deves-te dirigir à URI do Iscte onde terás de preencher um formulário 
específico e juntar todos os documentos necessários indicados nos 
Critérios para a atribuição. Lá eles irão ajudar-te a preencher este 
formulário e a fazer uma estimativa dos custos adicionais para a 
mobilidade, derivados da tua NEE. 

Estes documentos são posteriormente enviados pela URI para a Agência 
Nacional onde será tomada uma decisão sobre a atribuição da bolsa. 
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Até 30 dias depois de teres regressado deverás entregar à URI os 
documentos de suporte originais comprovativos das despesas reais 
incorridas (faturas, etc). 

A candidatura deve ser enviada até 60 dias antes da mobilidade, tendo 
como data limite o 31 de Maio de cada ano letivo. 

Na página da URI podes aceder a toda a informação sobre o processo de 
mobilidade passo a passo.  

b) Como escolho a Instituição de Acolhimento? 

Todas as instituições de ensino superior que estão envolvidas no programa 
Erasmus+ assinaram a Carta Erasmus para o Ensino Superior 
comprometendo-se a garantir a igualdade de acesso e oportunidade a 
todos os participantes. O Iscte celebra acordos com diversas Universidades 
europeias, prevendo o intercâmbio de estudantes e docentes. Podes 
aceder às parcerias na página do URI já referida anteriormente.  

Antes de te candidatares deves informar-te sobre as Universidades para 
onde gostarias de ir. Na seleção das Universidades deverás procurar 
aquelas que correspondem à tua escola, área de estudo e grau. Se numa 
primeira fase a escolha poderá recair meramente na tua preferência é 
muito importante que, mediante consulta pormenorizada dos sites oficiais 
das respetivas universidades, te assegures que a universidade selecionada 
é mesmo a mais indicada para ti e tem todas as condições que necessitas 
no apoio à tua NEE. A URI também te pode ajudar no contacto com a 
instituição. 

Estes são os países do programa Erasmus +: 

Países do Programa 

Bélgica Grécia Lituânia Portugal 

Bulgária Espanha Luxemburgo Roménia 

República 
Checa França Hungria Eslovénia 
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Dinamarca Croácia Malta Eslováquia 

Alemanha Itália 
Países 
Baixos 

Finlândia 

Estónia Chipre Áustria Suécia 

Irlanda Letónia Polónia 
Reino 
Unido 

Antiga  
República 

Jugoslava da 
Macedónia 

Liechtenstein 
 

Noruega 

Islândia Turquia 
 
 

   

 

Aqui podes aceder a alguns sites onde podes obter alguma informação 
sobre as universidades e a acessibilidade: 
 
MappED! é uma ferramenta online desenvolvida pelo Erasmus Student 
Network (ESN) e mapeia a acessibilidade das instituições de ensino 
superior (IES) e os seus serviços para que possas fazer uma escolha 
informada do teu destino de mobilidade. Neste mapa interativo é possível 
encontrar mais de 350 IES e verificar aspetos como a acessibilidade dos 
edifícios, se possuem ou não serviços para estudantes NEE e os seus 
contactos. Também podes ter acesso a alguns vídeos com testemunhos.  

 
O Link Network tem várias informações para quem quer ter uma 
mobilidade internacional para um destes cinco países: Irlanda, Bélgica, 
Suécia, Holanda e Áustria. Possui também um fórum onde podes “falar” 
com profissionais locais ou estudantes que já tiveram a experiência 
Erasmus e podem dar-te informações importantes para programares a tua 
estadia. 
 
A Agência Europeia para as Necessidades Educativas Especiais e Educação 
Inclusiva fornece também uma lista de ligações, informações e pontos de 
contacto relativos aos países da UE/EEE que podem ser úteis para ti. 
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Outros sites importantes: 

Agencia nacional – Erasmus +  

European Comission  

Exchange Ability  

 

Documentos a consultar:  

Normas ISCTE-IUL do programa Erasmus +  

Guia do candidato Erasmus +  

 

Contactos no Iscte: 

URI - Mobilidade Outgoing 
Edifício Sedas Nunes (Edifício I), Sala 1S11 
Email: outgoing.iro@iscte-iul.pt 
Telefone: +351 210 464 264 
Horário: 2ª a 6ª feira: 10:30 - 12:30 | 14:30 - 16:30 
 

GNEE – Apoio a Alunos Com Necessidades Educativas Especiais 
Edifico Sedas Nunes (Edifico I), Sala 1W1 
Email: sas.nee@iscte-iul.pt 

Telefone: +351 217 903 000 | Ext. 293907 

Horário: 2ª feira, 3ª feira e 5ª feira: 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:30. 
 

 

 


