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Introdução 

 Programa Fulbright foi criado por proposta do Senador James William 

Fulbright após a Segunda Guerra Mundial, com o objectivo de 

estabelecer um intercâmbio cultural e educacional para estudantes e 

professores que possibilitasse fomentar a paz e o entendimento mútuo entre os vários 

países. A legislação que deu origem ao Programa Fulbright foi assinada pelo Presidente 

Truman na data de 1 de Agosto de 1946, sendo desde então administrado pelo 

Departamento de Estado e implementado por comissões binacionais ou, onde estas não 

existem, pelas embaixadas americanas, em 160 países. Em Portugal, o Programa Fulbright 

foi estabelecido em 19 de Março de 1960, por acordo diplomático assinado entre o 

embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal e o ministro dos Negócios 

Estrangeiros português. Actualmente, a representação do governo português na direcção 

da Comissão Fulbright é assegurada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo 

Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

A Comissão Fulbright Portugal tem como intento o desenvolvimento de actividades 

que incluem: 1) a oferta de oportunidades de intercâmbio para professores, investigadores 

e estudantes; 2) a disponibilização de orientação e informação de qualidade sobre os 

sistemas de ensino dos dois países; 3) a organização de iniciativas que potenciem o 

entendimento mútuo e a partilha de conhecimento. Dada a evolução do ensino e da 

investigação e o alargamento da cooperação educacional, cultural e científica entre os dois 

países, o número de bolsas Fulbright atribuídas tem vindo a aumentar. Com uma maior 

paridade no financiamento por ambos os governos e graças a parcerias com instituições 
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públicas e privadas, para o ano académico 2022/2023, a Comissão Fulbright prevê atribuir 

cerca de 40 bolsas para portugueses irem para os EUA e 30 bolsas para americanos virem 

para Portugal. 

Programa Fulbright para Estudantes, Professores e Investigadores Portugueses 

As bolsas de estudo do Programa Fulbright destinam-se quer aos estudantes pós-

licenciados que tenham sido admitidos no primeiro ano de um programa de mestrado ou 

de doutoramento de uma universidade acreditada nos EUA, quer também a estudantes e a 

professores e/ou investigadores doutorados que, no âmbito da sua formação e atividades 

académicas, pretendam realizar um período de investigação numa instituição de ensino 

superior ou num centro de investigação norte-americano, em todas as áreas científicas e 

ramos do saber.  

A acrescer à disponibilidade de bolsas em todas as áreas, é de notar ainda que, para 

ao próximo ano académico de 2022/2023, a Comissão Fulbright definiu as seguintes áreas 

prioritárias para o estabelecimento de parcerias e de novos projectos e actividades: 

• Alterações Climáticas e Sustentabilidade 

• Interacções Tecnológicas (Cibersegurança, Ciência de Dados e Inteligência 
Artificial) 

• Oceano, Espaço e Energia 

• Crescimento Económico e Resiliência 

• Migrações e Refugiados 

• Saúde Pública e Ciências da Vida 

Os concursos para Portugueses abrem anualmente em Dezembro e decorrem até ao 

final do mês de Janeiro, para o ano académico seguinte. O que significa que para o ano 

académico 2022/2023 os concursos se encontram abertos até final de Janeiro de 2022. O 

processo de selecção dos candidatos(as) é composto por duas fases: 1) Avaliação curricular e 

análise dos objectivos do projecto e dos textos de motivação pessoal; e 2) Entrevista com o 
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comité de avaliação. Os(As) bolseiros(as) são seleccionados com base no seu curriculum 

académico e profissional, no reconhecimento do seu mérito cívico e, também, na sua 

capacidade de liderança e vontade de partilhar ideias e experiências com pessoas de culturas 

diferentes. 

Para além dos benefícios específicos das diferentes Bolsas Fulbright, todos os(as) 

bolseiros(as) portugueses usufruem de um seguro complementar de saúde e acidentes, bem 

como da emissão dos documentos necessários ao visto e de isenção do respectivo pagamento. 

Antes da partida para os EUA, poderão contar com o apoio da Comissão Fulbright e a 

experiência de antigos Fulbrighters numa orientação de pre-departure, que tem como objectivo 

transmitir-lhes recomendações e informações práticas sobre a vida nos EUA e as universidades 

americanas. Já durante a sua estadia nos EUA, os(as) bolseiros(as) continuarão a ser 

acompanhados pela Comissão Fulbright e pelo Institute of International Education (IIE), o que 

lhes proporcionará diversas oportunidades de participação em seminários e outras actividades 

culturais e científicas organizados pelo Programa Fulbright, ao mesmo tempo que são 

integrados na rede mundial de bolseiros e bolseiras Fulbright. 

Todas as informações referentes às Bolsas Fulbright – requisitos, processo de 

candidatura e benefícios – podem ser encontradas no website da Comissão, em 

www.fulbright.pt. 

Quando falamos dos benefícios das bolsas do Programa Fulbright, é fundamental 

reter que a experiência de imersão cultural e a possibilidade de trazer de volta as 

aprendizagens adquiridas às comunidades locais e ao país de origem do(a) bolseiro(a) é a 

principal vantagem e a missão dos(as) Fulbrighters: giving back, "dar de volta" ou retribuir 

o que se aprendeu, seja uma nova técnica de ponta ou uma outra visão sobre o mundo, 

http://www.fulbright.pt/
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é uma das formas mais genuínas de troca e um dos pilares da sociedade norte-americana, 

que compreende que todos somos responsáveis por fazer a "máquina funcionar". 

Simultaneamente e como referiu o atual Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

Augusto Santos Silva, "o espírito do Programa Fulbright" encontra-se na rede mundial de 

Fulbrighters e no contributo que dão enquanto embaixadores culturais do seu país, 

enquadrado numa perspectiva mais vasta do que é a Diplomacia Pública. É isto que significa, 

então, Turning nations into people, uma das mais célebres frases do Senador J. William 

Fulbright, que faz do Programa Fulbright um dos grandes patrimónios diplomáticos dos 

Estados Unidos. 

Pelo exposto, ambos os países têm vindo a colher os benefícios deste intercâmbio e 

com especial relevo Portugal, onde a comunidade científica, cultural e artística gerada pelo 

Programa Fulbright desempenha um importante papel, patente no desenvolvimento social 

e económico do país. De facto, todas as semanas e através da Newsletter da Fulbright 

Portugal é possível acompanharmos as contribuições desta vasta rede de alumni, que vão 

desde a Ciência e a Educação, passando pelas Artes e as Tecnologias, até à Política e ao 

Direito, à Saúde e ao Ambiente. De referir que, da mesma maneira, a lista de bolseiros(as) 

Fulbright a nível mundial inclui chefes de estado, primeiros-ministros, gestores de bancos 

centrais, Prémios Nobel, Prémios Pulitzer e gestores de algumas das maiores empresas e 

organizações mundiais. 

Nesta considerável rede de networking por meio da qual bolseiros(as) e alumni do 

Programa Fulbright se conhecem, trabalham juntos, estabelecem parcerias e amizades para 

a vida, surge ainda a Fulbrighters Portugal-Alumni Association, o grupo de alumni e 

bolseiros(as) portugueses que, em 2019, lançou um volume comemorativo sobre o 

https://www.fulbright.pt/o-espirito-do-programa-fulbright/
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Programa1, contando com o testemunho escrito de vários Fulbrighters, alguns dos quais 

reconhecidos pela sociedade portuguesa nas suas áreas de intervenção. Este volume 

poderá ser agora acedido no website da Revista Gaudium Sciendi (Nº 18) da Universidade 

Católica Portuguesa2.  

Programa Fulbright para Estudantes e Assistentes de Língua Inglesa e para Professores, 
Investigadores e Especialistas Americanos 

A Comissão Fulbright Portugal também oferece aos professores e estudantes 

americanos diversas oportunidades de estudo, ensino e investigação, pré e pós-

doutoramento, em instituições portuguesas. 

Para estudantes americanos, o Fulbright US Student Program permite que jovens 

que completaram os seus estudos de licenciatura e que se encontram a realizar programas 

de estudos graduados nos Estados Unidos possam realizar investigação pré-doutoral em 

instituições de ensino superior portuguesas ou, ainda, estudar ao nível graduado em 

Portugal durante um ano académico. Estes estudantes podem, igualmente, servir como 

Assistentes de Língua Inglesa nas instituições de ensino superior portuguesas, onde 

desempenham a dupla função de fortalecer as capacidades dos alunos locais no domínio da 

língua inglesa e sobre a cultura dos Estados Unidos da América e, ao mesmo tempo, 

melhorar os seus próprios conhecimentos da língua e cultura portuguesas. 

                                                           
1 Programa Fulbright-Volume Comemorativo, Maria Laura Bettencourt Pires (Coord.), Lisboa: 

Edições Colibri, 2019 ISBN 978-989-689-847-2 

 
2 Revista electrónica da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, Gaudium 
Sciendi, Nº 18, Junho 2019. 
https://www2.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_ctr.asp?sspageID=3584&artigoID=43
039&lang= 
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Já as bolsas Fulbright para professores americanos, o Fulbright US Scholar Program, 

colocam professores e investigadores americanos em instituições de ensino superior, 

centros de investigação e outras instituições ou organismos portugueses, onde poderão 

desenvolver actividades de ensino ou investigação. Estas bolsas contribuem muitas vezes 

para colaborações duradouras entre os académicos americanos e os seus colegas 

portugueses nas instituições de ensino superior e centros de investigação que os acolhem 

e que resultam em projectos conjuntos entre instituições nos dois lados do Atlântico. 

Faz também parte do portefólio da Comissão Fulbright Portugal o Fulbright 

Specialist Program, um apoio a projectos de curta duração para a vinda de académicos ou 

profissionais americanos, especialistas em determinada área do conhecimento, para 

instituições de ensino superior, de investigação, culturais, organizações não 

governamentais ou associações cívicas portuguesas, no sentido de desenvolver projectos 

de curta duração, entre 2 e 6 semanas. As actividades desenvolvidas ao abrigo do Fulbright 

Specialist Program poderão ter a ver com a apresentação de palestras e seminários, com a 

colaboração em projectos de investigação ou ainda com a consultoria no âmbito de 

projectos de desenvolvimento curricular. Pretende-se que os empreendimentos a 

desenvolver estejam alinhados com o compromisso da Comissão para com a Diversidade, 

Inclusão e Sustentabilidade, sendo privilegiados os actividades nestas áreas definidas como 

prioritárias pelo seu Conselho Diretivo. 

É de realçar ainda as parcerias que a Comissão Fulbright tem vindo a estabelecer 

com instituições portuguesas de ensino superior e de investigação para a atribuição 

conjunta de bolsas para a vinda de professores e investigadores americanos, o que permite 

aumentar o número de académicos que escolhem Portugal para realizar os seus projectos, 

ao mesmo tempo que fortalece os esforços de internacionalização por parte das instituições 
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portuguesas. A produção e o desenvolvimento do conhecimento que decorrem destas 

parcerias ocorrem em áreas tão distintas como a Ética em Inteligência Artificial, Ciências 

Marinhas, Direito e Sustentabilidade, Espaço, Atmosfera, Oceanos, Energia e Alterações 

Climáticas, Gestão ou Ciências da Comunicação. 

Serviço de Aconselhamento EducationUSA-Portugal e Programas Especiais 

Para além das bolsas para Portugueses e Americanos, a Comissão Fulbright Portugal 

oferece ainda um serviço gratuito de orientação educacional no âmbito da EducationUSA, 

uma rede do Departamento de Estado norte-americano destinada à promoção e 

informação sobre o ensino superior norte-americano e cuja missão é fornecer informação 

correcta, completa, actualizada e imparcial sobre instituições de ensino superior 

acreditadas nos EUA. 

Nesta sequência, a Comissão Fulbright oferece dois programas online de apoio gratuito e 

abertos a estudantes de todo o país: 

• O COMPETITIVE COLLEGE CLUB (CCC), um programa destinado a preparar estudantes 

do ensino secundário no 11º ano para a candidatura a licenciaturas em 

universidades norte-americanas. 

• O programa PATHWAY TO GRADUATE SCHOOL, que tem como objectivo ajudar 

estudantes altamente motivados a submeter candidaturas competitivas a 

programas de mestrado ou de doutoramento de instituições de ensino superior nos 

EUA. Este programa destina-se a estudantes que já terminaram ou que se encontrem 

no último ano das suas licenciaturas. 

Os interessados em obter mais informações sobre estudos nos EUA poderão marcar 

uma sessão de orientação individual à distância, através do e-mail fulbright@fulbright.pt, 

mailto:fulbright@fulbright.pt
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a fim de esclarecerem as dúvidas sobre o processo de procura, selecção, candidatura, e 

frequência de programas de estudos nos EUA. 

Por fim, a Comissão Fulbright Portugal administra, em conjunto com a Embaixada dos 

EUA em Lisboa, os concursos para os programas especiais Study of the United States 

Institutes (SUSI). Estes programas, totalmente financiados pelo Departamento de Estado 

Norte-Americano, oferecem aos participantes a oportunidade de aprofundarem os seus 

conhecimentos sobre a sociedade, cultura, valores e instituições dos EUA. 

Existem três programas SUSI, nomeadamente: 

• SUSI for Scholars: professores universitários e outros profissionais. 

• SUSI for Student Leaders from Europe: para estudantes do primeiro e segundo anos 

de licenciatura. 

• SUSI for Secondary Educators: para professores e administradores de escolas 

secundárias. 

Todas as informações podem ser encontradas em: http://www.fulbright.pt/ 

Conclusão: 61 Anos and Counting 

Desde a sua fundação há já seis décadas, cerca de 3000 estudantes, professores e 

investigadores, portugueses e americanos, foram contemplados com Bolsas da Comissão 

Fulbright Portugal. A promoção do intercâmbio académico e cultural por meio do Programa 

Fulbright teve e continua a ter um impacto real na vida e na carreira de muitas pessoas. Por 

conseguinte, a Comissão Fulbright Portugal procura gerir a sua actividade de forma 

socialmente responsável e reduzir o impacto ambiental da sua ação, tendo reforçado em 

2019 um compromisso a longo prazo com a sustentabilidade. Neste seguimento, pretende 

que todos os seus programas, bolsas e actividades reflictam a diversidade das sociedades 

http://www.fulbright.pt/


 
 

O PROGRAMA O FULBRIGHT E AS OPORTUNIDADES QUE OFERECE A 

INSTITUIÇÕES PORTUGUESAS, ESTUDANTES, PROFESSORES E 

INVESTIGADORES PORTUGUESES E AMERICANOS 

DORA ARENGA, DORIAN ROSCA, SOFIA WAHNON   

Comissão Fulbright 

GAUDIUM SCIENDI, Número 21, Dezembro 2021                                                                                 107 

norte-americana e portuguesa, destinando-se a qualquer pessoa, independentemente de 

sua etnia, sexo, idade, religião, localização geográfica, estatuto socioeconómico, 

mobilidade reduzida, orientação sexual ou identidade de género. É esta cultura de inclusão, 

de respeito pela diversidade e compreensão das diferenças, que enriquece o Programa 

Fulbright e lhe permite um crescimento e continuidade ao longo do tempo sustentáveis. 

Com 61 anos em Portugal, o Programa Fulbright, por meio da Comissão que o 

administra, continua hoje a levar a cabo a feliz missão de reconhecer e destacar o percurso 

e as conquistas da sua comunidade de bolseiros(as) e antigos alunos(as) reunida em 

eventos e atividades organizadas nos dois lados do Atlântico. E assim continuará a trabalhar 

para manter vivo o legado de esperança e apoio mútuo por meio da Educação deixado pelo 

senador J. William Fulbright: 

"The essence of intercultural education is the acquisition of empathy – the ability to 
see the world as others see it, and to allow for the possibility that others may see something 
we have failed to see or may see it more accurately. The exchange program is not a panacea 
but an avenue of hope....".  

J. William Fulbright, The Price of Empire, 1967. 

     

NOTAS BIOGRÁFICAS 
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RESUMO 

As bolsas do Programa Fulbright oferecem a estudantes e professores portugueses 
a oportunidade de estudar, lecionar ou fazer investigação nos Estados Unidos da América, 
bem como a estudantes e professores americanos a oportunidade de desenvolver o mesmo 
tipo de atividades em Portugal. As instituições de ensino superior portuguesas têm à 
disposição oportunidades para receberem assistentes de inglês, investigadores e 

professores norte-americanos. 

ABSTRACT 

Fulbright Program’s grants offer Portuguese students and professors the opportunity to 
study, teach or do research in the United States of America, as well as American students 
and professors the opportunity to develop the same type of activities in Portugal. 
Portuguese higher education institutions have also at their disposal opportunities to receive 
US English assistants, researchers, and professors. 
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