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SELEÇÃO PARA FREQUÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO NO COLÉGIO DA EUROPA E 
COMPARTICIPAÇÃO DE ENCARGOS A ESTUDANTES PORTUGUESES  

 
 

REGULAMENTO INTERNO 
 

1. O curso de pós-graduação em estudos europeus do Colégio da Europa em Bruges, na 
Bélgica, reparte-se por várias áreas de estudo, nomeadamente Direito, Economia, 
Política e Administração e Relações Internacionais e Diplomáticas. Por sua vez, o 
campus de Natolin, na Polónia, propõe uma abordagem interdisciplinar dos assuntos 
europeus, com menção em assuntos públicos e políticos, relações externas da UE, 
política de vizinhança ou História e civilização europeias. 

 

2. No último trimestre de cada ano, é divulgada na página internet do Colégio da Europa 
(http://www.coleurope.eu) a abertura de candidaturas aos cursos de pós-graduação 
referidos no número anterior, sendo publicitados os prazos, as condições de 
admissibilidade e os documentos a apresentar. Em Portugal, o Centro de Informação 
Jacques Delors (CIEJD) também publica o “Aviso de Abertura para candidaturas ao 
Colégio da Europa” na sua página internet (http://eurocid.mne.gov.pt). 

 
3. O Ministério dos Negócios Estrangeiros / Direção Geral dos Assuntos Europeus 

comparticipa, anualmente, total ou parcialmente, e até ao limite da disponibilidade 
orçamental, os encargos com a frequência dos cursos de pós-graduação referidos no 
número 1.  

 
4. Estes apoios constituem prestações pecuniárias, destinadas a comparticipar, total ou 

parcialmente, os encargos com propina e alojamento para a frequência dos cursos de 
pós-graduação referidos, por um ano letivo, não sendo cumuláveis com bolsas 
concedidas por outras entidades. 

 
5. O seu pagamento é realizado, diretamente e numa única prestação, ao Colégio da 

Europa, no início de cada ano letivo.  
 
Procedimentos 

 
A - Candidaturas 

 
6. Após a publicação do “Aviso de Abertura para candidaturas ao Colégio da Europa”, os 

interessados devem apresentar as suas candidaturas, preenchendo o formulário 
disponível na página internet do Colégio da Europa, respeitando o prazo e as 
condições de admissibilidade ali descritas e juntando documentos de apoio à 
candidatura.  
 
Os candidatos que pretendam beneficiar da comparticipação financeira referida no 
número 3 devem assinalá-lo no formulário de candidatura. 
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B – Pré-seleção e entrevistas 
 

7. Decorrido o prazo de apresentação, as candidaturas submetidas serão, numa primeira 
fase, avaliadas pelo Colégio da Europa, de acordo com os critérios académicos 
definidos pela referida Instituição, devendo o resultado dessa pré-seleção ser 
confirmado pelo Comité de Seleção Nacional.  
 

8. O Comité de Seleção Nacional é composto pelo Diretor Geral da Direção Geral dos 
Assuntos Europeus, que preside, e por dois membros por si designados. 

 
9. Os candidatos pré-selecionados serão convidados a realizar uma entrevista individual.  

 
Na entrevista participam os membros do Comité de Seleção Nacional, representantes 
do Colégio da Europa e, quando se justificar, na qualidade de observador, um 
representante do Governo da Região Autónoma dos Açores1.  

 
10. A entrevista individual é realizada, presencialmente, na Direção-Geral de Assuntos 

Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou por sistemas de comunicação 
digital, sendo os candidatos notificados individualmente, através de correio eletrónico, 
da data e hora da sua realização. 

 
11. A entrevista, com uma duração aproximada de 15 a 20 minutos, é conduzida em 

francês e em inglês, sendo especialmente valorizados o percurso académico, 
conhecimentos atualizados em matérias europeias, competências linguísticas e a 
motivação do candidato.  

 
C – Decisão, notificação dos candidatos e homologação 
 

12. Concluída a fase de entrevistas, será estabelecida a lista de classificação final. 
 

13. Os candidatos admitidos e não-admitidos aos cursos de pós-graduação do Colégio da 
Europa serão notificados, individualmente, pelos serviços do Colégio da Europa. 

 
14. A decisão sobre a comparticipação financeira prevista no número 3 cabe ao Comité de 

Seleção Nacional que, para tal, toma em consideração a classificação dos candidatos 
e a atribuição de apoios por outras entidades. 

 
15. Em razão da situação nacional de restrição orçamental, o Comité de Seleção atribuirá, 

prioritariamente, comparticipações financeiras parciais. 
 

 
1 O Governo Regional dos Açores atribui bolsas de estudo ao abrigo do Programa de bolsas “José Medeiros Ferreira” – Resolução do 
Governo da RA dos Açores nº 1/2014. 
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16. Os candidatos selecionados para comparticipação financeira serão notificados 
individualmente, por correio eletrónico, pela Direção-Geral dos Assuntos Europeus, 
devendo comunicar por escrito a respetiva aceitação no prazo estipulado. 

 
17. Os candidatos que não forem selecionados para comparticipação financeira dos 

encargos relativos à sua frequência serão também notificados individualmente, por 
correio eletrónico. 

 
18. Findo o prazo referido no número 16, o Comité de Seleção Nacional submeterá a Sua 

Excelência a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, para informação, a lista 
final de candidatos admitidos à frequência da pós-graduação do Colégio da Europa e, 
para homologação, a lista de beneficiários de comparticipação financeira.  

 
Os interessados serão notificados individualmente, por correio eletrónico, da 
homologação final referida no número anterior. 

 
 

E – Disposições finais 
 

19. Os casos e situações omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela 
aplicação da lei geral.  
 

20. De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), os dados 
pessoais enviados no contexto de candidaturas para o Colégio da Europa têm por 
única finalidade a seleção dos candidatos. O candidato consente na recolha dos seus 
dados pessoais, no seu tratamento e na transmissão a terceiros envolvidos no 
processo de seleção, bem como na sua manutenção até ao final do referido processo. 
Nos termos do RGPD, a qualquer momento pode ser exercido o direito de acesso e de 
oposição ao tratamento dos dados pessoais. 

 
 


