
QUALIFICA.Superior

O QUALIFICA.Superior é uma medida de apoio 

ao pagamento de propinas para a frequência de 

Licenciatura ou curso de Pós-graduação. 

O objetivo é promover o aumento do número 

de adultos qualificados no Ensino Superior e a 

especialização em setores importantes para o 

desenvolvimento da Região Autónoma dos 

Açores.

Apoio

No âmbito do QUALIFICA.Superior é atribuído 

um apoio financeiro correspondente ao valor 

definido em sede de aviso para fazer face às 

propinas anuais para a frequência de licenciatu-

ra (até 870 euros por ano letivo)  pelo período 

de 1 ano, correspondente ao 1.ª ano do curso, 

renovável até ao máximo de tempo da sua 

normal duração, e no caso do curso de 

pós-graduação um apoio para o pagamento das 

propinas (até  2000 euros).

Pagamento

O pagamento do apoio é efetuado em duas 

tranches que se vencem no início de cada 

semestre:

• Nos 30 dias seguintes à data de aprovação 

da candidatura, no que concerne à primeira 

tranche;

• Após envio do comprovativo de aprovação 

em 50% das unidades curriculares do 1.º 

semestre, no que concerne à segunda tranche.

O pagamento do apoio atribuído no âmbito da 

presente medida é efetuado pelo Fundo 

Regional do Emprego.

Financiamento

Os apoios da medida QUALIFICA.Superior são 

financiados ao abrigo do Plano de Recuperação 

e Resiliência (PRR) para a Região Autónoma 

dos Açores relativos ao investimento 

RE-C06-i05-RAA-M01 e 

RE-C06-i05-RAA-M02.

Legislação

Resolução do Conselho do Governo n.º 
286/2021 de 17 de dezembro de 2021

Email: bolsas@azores.gov.pt
Tel: 296 308 000

 

Destinatários

O QUALIFICA.Superior destina-se a pessoas 

ativas, empregadas ou desempregadas, maiores 

de 23 anos, com residência fiscal nos Açores há, 

pelo menos, seis meses, inscritos em institu-

ições de Ensino Superior, público ou privado, 

independentemente do local da instituição de 

Ensino Superior, em ciclos de estudo condu-

centes ao grau de Licenciado ou em cursos de 

Pós-graduação. Não são elegíveis as pessoas 

que já detenham o grau ou nível académico a 

que se candidatam.

Candidaturas

As candidaturas para a esta fase decorrem de 

9 de novembro a 9 de dezembro de 2022 

através de formulário eletrónico disponível em 

www.bolsas.azores.gov.pt e na plataforma 

Recuperar Portugal.

São elegíveis para esta fase as candidaturas 

referentes a inscrições em Licenciaturas ou 

cursos de Pós-graduação efetuadas após 1 de 

janeiro de 2022. 
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