
Convocatória BOLSAS MAEC-AECID2023-2024 – Programa ÁFRICA-MED 
 

Prazo de apresentação de candidaturas: de 24 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2023 
 

MODALIDADES DE 
BOLSAS 

DESTINATÁRIOS DURAÇÃO DOCUMENTOS ESPECÍFICOS REQUISITOS ESPECÍFICOS 
Valor 

mensal  

Ajuda 
(máx.) 

propinas 

PAGAMENTO 
ÚNICO À 

CHEGADA 

a) Mestrados oficiais 
ou próprios, de 
máximo 60 ECTS, 
inscritos no Registo de 
Universidades, Centros 
e Títulos (RUCT) 

Funcionários 
públicos (Ao 

serviço de 
Instituções 
públicas, 
incluindo 

Universidades) 

Máx. 11 meses 
(entre Set 2023 

e Jul 2024) 

- Documento comprovativo do vínculo profissional 
à Administração Pública 
- Autorização da Administração Pública onde 
trabalhe o funcionário 
- Comprovativo do requerimento de pré-admissão 
no mestrado escolhido 
- Documento comprovativo dos conhecimentos da 
língua espanhola (ou da língua de ensino do 
mestrado, quando diferente) 

- O mestrado deve estar 
relacionado com alguma das linhas 
de acção nas que se enquadram as 
actuações da Cooperação 
Espanhola conforme o V Plano 
Director (Anexos VII e VIII) 
- Ter autorização da Administração 
Pública onde trabalhe o funcionário 

1.300 € --- 2.500 € 

b) Estadia de 
investigação em 
Universidades, centros 
do CSIC ou outras 
instituições de I&D 

Investigadores e 
professores 

universitários 

6 a 9 meses 
(entre 1 Out 

2023 e 30 Jun 
2024) 

- Acreditação de ser investigador com vínculo a 
uma Instituição de Ensino Superior 
- Acreditação do protocolo assinado entre a 
entidade de origem em Moçambique e a entidade 
de acolhimento na Espanha 
- Comprovativo do requerimento de pré-admissão 
para a estadia de investigação 
- Documento comprovativo dos conhecimentos da 
língua espanhola ou certificado de conhecimentos 
suficientes para desenvolver a pesquisa 

- A investigação deve estar em linha 
com os ODS da Agenda 2030. 
- Ser investigador com vínculo a 
uma Instituição de Ensino Superior 

1.300 € --- 2.500 € 

c) Estágios (empresas, 
instituções públicas ou 
privadas de todo tipo, 
festivais, etc...) 

Qualquer 
cidadão 

(requisitos 
definidos pela 
entidade de 

acolhimento) 

6 a 9 meses 
(entre 1 Out 

2023 e 30 Jun 
2024) 

- Acreditação do protocolo assinado entre a 
entidade de origem em Moçambique e a entidade 
de acolhimento na Espanha 
- Comprovativo do requerimento de pré-admissão 
para o estágio 
- Documento comprovativo dos conhecimentos da 
língua espanhola ou certificado de conhecimentos 
suficientes para desenvolver o estágio 

- Existir um protocolo assinado 
entre entidades públicas ou 
privadas de Espanha e 
Moçambique 

1.300 € --- 2.500 € 

d) Mestrado Ensino de 
Espanhol 

Funcionários 
públicos (Ao 

serviço de 
Instituções 
públicas, 
incluindo 

Universidades) 

11 meses 
 (entre 1 Set 
2023 e 31 Jul 

2024) 

- Acreditação do protocolo assinado entre a 
entidade de origem em Moçambique e a entidade 
de acolhimento na Espanha 
- Comprovativo do requerimento de pré-admissão 
para o estágio 
- Documento comprovativo dos conhecimentos da 
língua espanhola ou certificado de conhecimentos 
suficientes para desenvolver o estágio 

- Ter autorização da Administração 
Pública onde trabalhe o funcionário 

1.300 € --- 2.500 € 
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REQUISITOS COMUNS DOCUMENTOS COMUNS 

- Ter a nacionalidade moçambicana 
- Não residir na Espanha (excepto refugiados) 

- Não ter dupla nacionalidade com algum Estado Membro da União Europeia 
- Ter passaporte em vigor 
- Não ter sido bolseiro AECID ou da Fundação Carolina desde as convocatórias 2011-2012 
- Ter o título necessário para realizar os estudos, investigação ou estágio da bolsa a que se candidata 
- Requerer simultaneamente a pré-admissão para o mestrado, investigação ou estágio no centro 
escolhido, ficando sujeitos aos requisitos do mesmo (a bolsa só será atribuída após admissão definitiva) 
- Ter conhecimentos de espanhol (ou da língua de ensino do mestrado, quando diferente) 
- Não estar nalgumas das situações previstas no artigo 13.2 da Lei Geral de Subvenções 
- Para os residentes na Espanha no passado, estar ao corrente das obrigações fiscais e de Segurança 
Social espanholas 
- Os documentos em outra língua que não a espanhola, devem ser acompanhados da respectiva 
tradução para espanhol (não é preciso tradução oficial ajuramentada) 

- Cópia simples do B.I. ou passaporte 
- Curriculum Vitae (máx. 1 página) 
- Anexo VI  
 

 
 

Toda a informação disponível e respectivos documentos no site da agência espanhola AECID: 
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=466 

 
Dúvidas e consultas através dos e-mails: 

becasmae@aecid.es (AECID) ou emb.maputo@maec.es (Embaixada de Espanha em Mozambique) 
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