
 

Bolsas Inovadoras IPB 

 

No âmbito da Aliança de Montanha para o Conhecimento e Co-Criação, com financiamento 

PRR, o IPB disponibiliza um conjunto de bolsas inovadoras que pretendem incentivar a escolha 

dos alunos por um percurso formativa ligado à ciência, tecnologia, engenharia, artes ou 

matemática (áreas STEAM); a continuação de estudos dos alunos provenientes das vias 

profissionais; a igualdade de género e a internacionalização e cooperação com países terceiros. 

As bolsas pretendem criar mais oportunidades para jovens, em particular aos que provêm das 

vias profissionalizantes do ensino secundário, mas também estreitar as ligações com o ensino 

secundário de forma geral, criando cursos e bolsas dirigidas a esses alunos. O incentivo à 

inovação, em ligação com empresas e outras organizações e ao empreendedorismo são também 

objetivos importantes destas bolsas. 

Mas estas bolsas têm também um importante objetivo, centrado na qualificação e 

requalificação de públicos adultos. Em complemento com uma transformação das ofertas 

dirigidas a pessoas já no mercado de trabalho, pretende-se que estas bolsas tenham um impacto 

importante na qualificação de ativos na região. 

Assim, a partir do ano letivo 2022/2023 o IPB disponibiliza, adicionalmente às bolsas de apoio 

social já existentes, os seguintes tipos de bolsas: 

Bolsas STEAM para mulheres; Bolsa CTeSP STEAM _ Ensino Profissional; Bolsas Escolas STEAM 

para estudantes do ensino do secundário; Bolsas de inovação STEAM; Bolsa de melhor ideia 

STEAM “10% Escolhes Tu”; Bolsas de Empreendedorismo - incubação e aceleração; Bolsa PALOP 

STEAM; Bolsas de capacitação para adultos. 

Bolsas STEAM para mulheres 

Estas bolsas destinam-se a estudantes do sexo feminino inscritas num ciclo de estudos de 

qualquer área STEAM, desde que a proporção de mulheres no ano letivo anterior daquele ciclo 

de estudos tenha sido inferior a 40% do total de estudantes. 

A bolsa tem um valor anual correspondente a 1,5 vezes o valor do IAS ou seja 664.8 € a preços 

atuais (IAS em 2022 = 443,20 €). A bolsa pode ser renovada até três anos letivos. 

Bolsa CTeSP STEAM _ Ensino Profissional 

É elegível para a candidatura a uma bolsa qualquer estudante oriundo do ensino profissional, 

desde que esteja inscrito num Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP), de qualquer área 

STEAM. 

Esta bolsa tem valor igual ao da propina e cobre o período total do ciclo de estudos.  

Bolsas Escolas STEAM para estudantes do ensino do secundário 

Estas bolsas destinam-se a alunos de escolas secundárias, integrantes da Aliança de Montanha 

para o Conhecimento e Co-Criação, que se inscrevam num curso de verão ou outro curso de 

imersão no ensino superior, dirigido a alunos do Ensino Secundário, realizado pelo IPB – “Cursos 

Escolas STEAM”. 

 



 

 

As bolsas possuem um valor máximo de 30,00 € por dia e uma duração equivalente ao número 

de dias de atividades do curso “Escola STEAM”. 

Bolsas de inovação STEAM 

Estas bolsas destinam-se a premiar um projeto de inovação desenvolvido por alunos ou ex-

alunos do IPB em empresas, organização públicas, ou sociais. 

São elegíveis os alunos que estejam inscritos em estágio, projeto ou dissertação, ou que os 

tenham concluído nos últimos 12 meses, em qualquer ciclo de estudos das áreas STEAM do IPB. 

Os valores atribuídos às bolsas podem ascender a 2 IAS por mês, dependendo do tempo 

dedicado pelo estudante ao projeto. 

Bolsa de melhor ideia STEAM “10% Escolhes Tu” 

Estas bolsas destinam-se a premiar os melhores estudantes que estejam inscritos numa das 

múltiplas Unidades Curriculares de inovação formativa e flexibilização curricular disponíveis no 

IPB - a iniciativa “10% Escolhes Tu!” -. Pretendem desenvolver novas competências, ajustadas 

às necessidades do mercado de trabalho. Os estudantes devem realizar um projeto de inovação 

em áreas STEAM, com a participação de entidade externa privada, pública ou social. 

A bolsa tem um valor de 1000€ e será paga numa única tranche. 

Bolsas de Empreendedorismo - incubação e aceleração 

São elegíveis para estas bolsas os estudantes ou antigos estudantes de qualquer ciclo de 

estudos, nível ou grau, que demonstrem com sucesso, perante um painel de empreendedores, 

investigadores e académicos, que possuem uma ideia inovadora com potencialidade de negócio. 

A bolsa tem o valor de 1 IAS por mês e a duração de 1 ano. Incluiu ainda a possibilidade de usar 

as infraestruturas de incubação do IPB 

Bolsas de capacitação para adultos 

O IPB tem em curso um projeto transformador de qualificação e requalificação de adultos que 

envolve cursos breves reconhecidos com microcredenciais (entre 1 a 3 créditos ECTS), pós-

graduações e “selo de competências» que reconhece e valida competências ou habilidades 

obtidas em contexto de trabalho e/ou educação formal ou informal. 

Estas bolsas cobrem o valor das taxas, emolumentos e/ou propinas associados a estas 

qualificações e ainda a possibilidade de usar as infraestruturas laboratoriais e de cocriação do 

IPB.  


