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I – ÂMBITO 

 Aplicável à prestação de apoio social aos estudantes do ensino superior, em especial àqueles em condições de 

carência económica comprovada, de modo a garantir que não sejam excluídos por incapacidade financeira do 

sistema de ensino, nomeadamente, através das modalidades de apoio social direto e indireto. 

II – OBJETIVOS 

 Assegurar as funções da ação social, no quadro do regime jurídico das instituições de ensino superior e das 

matérias estabelecidas e reguladas por lei especial. 

 Planear a divulgação da informação relativa ao processo de atribuição de bolsas de estudo, a desenvolver no 

momento de integração dos novos estudantes.  

 Realizar os procedimentos técnicos e administrativos relativos: 

o à atribuição, monitorização e gestão de apoios financeiros a fundo perdido sob a forma de bolsas de estudo; 

complementos de alojamento; assim como auxílios de emergência de natureza excecional para casos 

comprovados de carência económica grave e pontual; 

o às modalidades de apoio social indireto.  

 Caracterizar os candidatos a bolsa de estudo, de modo, a proceder ao acompanhamento/encaminhamento dos 

estudantes identificados em situações de risco. 

 Identificar os apoios necessários aos estudantes, portadores de deficiência física, sensorial ou outra, nos termos 

legais em vigor, com grau de incapacidade igual ou superior a 60%. 

 Monitorizar e controlar as informações prestadas pelo estudante quando efetuou a candidatura. 

 Promover a dinamização de eventos no âmbito da dimensão social da educação. 

 Apoiar tecnicamente os órgãos de gestão, nomeadamente, através da elaboração de dossiers, pareceres técnicos, 

relatórios e projetos. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Ação social escolar  

o direta – traduz-se em apoios diretos, designadamente: 

o  Bolsa de estudo; 

o  Complemento de alojamento; 

o  Complemento mensal de mobilidade; 

o  Auxílio de emergência; 

o  Benefício anual de transporte. 

o indireta – traduz-se na disposição de serviços de suporte ao estudante, designadamente: 

o Acesso a alimentação em cantinas e bares; 

o Acesso a apoios educativos; 

o Acesso a serviços de saúde; 

o Acesso a apoios para estudantes com necessidades especiais, designadamente portadores de 

deficiência. 

 Acompanhamento social – serviço que assegura o atendimento e acompanhamento de pessoas em situação de 

vulnerabilidade, exclusão e emergência social. 
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 Auxílio de emergência – apoio atribuído ao estudante, de natureza excecional, face a situações económicas 

especialmente graves e que não sejam enquadráveis no âmbito do processo normal de atribuição de bolsa de 

estudo pelo Estado.  

 Bolsa de estudo – prestação pecuniária anual para comparticipação nos encargos com a frequência de um curso 

ou com a realização de um estágio profissional de caráter obrigatório, atribuída pelo Estado, sempre que o 

estudante e/ou agregado familiar em que se integra não disponha de um nível mínimo adequado de recursos 

financeiros. 

 Bolsa de estudo de mérito social – visa o reconhecimento e o apoio financeiro de estudantes da ESEP que, 

estando fora do âmbito de aplicação da ação social ou que, apesar daqueles apoios, apresentem níveis de carência 

económica considerados elevados, desenvolvam atividades de participação cívica, promovidas pela ESEP. 

 Contratualização – é um processo destinado a estudantes que tenham sido bolseiros no ano letivo anterior, que 

requeiram a continuidade de atribuição de bolsa de estudo e que cumpram as condições para o efeito (de acordo 

com o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior). 

 Complemento de alojamento – complemento mensal atribuído aos estudantes bolseiros deslocados, num ano 

letivo, que tenha requerido a atribuição de alojamento em residência dos serviços de ação social e este não tenha 

sido concedido. 

 Complemento de mobilidade – complemento atribuído a estudantes bolseiros que realizem um período de 

estudos em mobilidade, no âmbito de programas legalmente reconhecidos. 

 IAS (Indexante dos apoios sociais) –  valor que serve de base ao cálculo das prestações sociais. 

 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 O serviço de ação social divulga os prazos e as condições para apresentação da candidatura a bolsa de estudo. 

 O contacto com o candidato pode ser efetuado: 

o Atendimento: presencialmente (individual ou em sessões de esclarecimento), ou por via telefónica nos 

horários de atendimento definidos ou via e-mail. 

o Entrevista: presencialmente, após marcação por via telefónica, e-mail ou através da plataforma de 

candidatura de bolsa de estudo. 

 A entrevista é agendada pelo técnico de ação social:  

o quando o agregado familiar não apresenta rendimentos;  

o quando os meios de prova necessários para o cálculo do rendimento não estão disponíveis;  

o quando o apuramento de rendimento per capita do agregado familiar é inferior ao estabelecido;  

o quando o requerente tem idade inferior a 25 anos e em que o agregado familiar é composto por uma 

única pessoa; 

o em caso de reclamação, quando o técnico julgue adequado;  

o em caso verificação sistemática ou auditoria, quando o técnico julgue adequado;  

o em situação de requerimento de reanálise por alteração significativa da situação económica do 

agregado familiar e/ou sua composição, quando o técnico julgue adequado; 

o em caso de suspensão de matrícula, sendo estudante bolseiro; 

o ou quando qualquer outra situação se justifique.  

 A análise de candidatura a bolsa de estudo deve ser célere e eficaz, sempre que possível. 

 As áreas de riscos que merecem atenção especial estão definidas no plano de prevenção de risco de corrupção e 

infrações conexas (PGRCIC).  
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 O auxílio de emergência pode ser solicitado pelo estudante perante situações económicas especialmente graves, 

quando estas ocorram durante o ano letivo e não sejam enquadráveis no âmbito do processo normal de atribuição 

de bolsas de estudo. 

 O complemento de alojamento é atribuído ao estudante deslocado, mediante apresentação de recibo mensal de 

renda.  

 É desenvolvido uma verificação sistemática (IT.15) junto de candidaturas selecionadas aleatoriamente conforme 

o plano de monitorização e medição (MOD.158), onde são solicitados todos os documentos que 

suportem/comprovem a informação fornecida pelo candidato no momento de candidatura a bolsa de estudo. 

 Para atribuição de bolsas de mérito social aplica-se o regulamento de atribuição de bolsas de mérito social e o 

regulamento dos PAC´s (pacotes de ações de cidadania). 

IV – RECURSOS 

 PG.05 – Gestão académica. 

 Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior.  

 Regulamento orgânico. 

 Plataforma SICABE (plataforma de gestão do sistema de atribuição de bolsas de estudo da DGES). 

 Materiais e audiovisuais requisitados. 

 Aplicativo GESTA. 

 Espaços de alimentação. 

 Espaços desportivos. 

 Serviços de informação, reprografia, apoio bibliográfico e material escolar. 

 

V – AÇÕES 

 

Ação Responsabilidade 

 Ação social escolar direta 

1.  Analisar o suporte legal e consolidar a informação a divulgar. GAEIVA  

2. Proceder à comunicação dos prazos do processo de candidaturas a bolsas de estudo. GAEIVA 

3. Atualizar a informação a divulgar no site da ESEP e proceder à divulgação. GAEIVA, GDIAP 

4. Disponibilizar informação relativa à candidatura à bolsa de estudo, no momento da 

matrícula/inscrição no curso e na semana de integração dos novos estudantes. 

 

GAEIVA 

5. Planear, divulgar e realizar sessões de esclarecimento sobre a candidatura a bolsa de 

estudo e registar. 
GAEIVA 

6. Submeter a candidatura na plataforma de gestão do sistema de atribuição de bolsas 

de estudo da DGES. 
Estudante 

7. Submeter a informação na plataforma SICABE acerca da informação académica dos 

requerentes de bolsa de estudo. 
SAAE 
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Ação Responsabilidade 

8. Analisar os processos individuais de candidatura. GAEIVA 

9. Pedir os documentos complementares, caso aplicável. GAEIVA 

10. Efetuar as entrevistas com o requerente de modo a apurar a veracidade dos 

rendimentos declarados e da situação familiar e social do agregado, caso aplicável. 

GAEIVA 

11. Efetuar o relatório da entrevista. GAEIVA 

12. Enviar para processamento, os despachos das candidaturas que não seguiram o 

processo de contratualização. 

GAEIVA 

13. Emitir despacho da decisão de atribuição provisória de bolsa de estudo. Presidente 

14. Notificar da confirmação ou cancelamento da atribuição de bolsa de estudo provisória. DGES 

15. Acionar o processo de oposição e de reclamação, se aplicável. Estudante 

16. Analisar e emitir parecer. GAEIVA 

17. Decidir e emitir despacho. Presidente 

18. Solicitar a reanálise da candidatura, em caso de alteração da composição do 

agregado familiar ou de alteração significativa da situação económica do mesmo. 

Estudante 

19. Analisar e emitir parecer. GAEIVA 

20. Proceder ao pagamento da bolsa de estudo. DGES 

21. Informar o GAEIVA dos casos de alteração da informação académica. SAAE 

22. Analisar e propor a suspensão ou cessação da bolsa de estudo, caso aplicável. GAEIVA 

23. Monitorizar e controlar de acordo com IT.15.  

Complementos 

1. Verificar a elegibilidade das condições de atribuição de complemento de alojamento. GAEIVA 

2. Proceder ao pagamento do complemento de alojamento aos estudantes deslocados. DGES 

Auxílios de emergência 

1. Autorizar a atribuição dos pedidos de auxílio de emergência. Presidente 

2. Validar e acionar o pedido na plataforma. GAEIVA 

3. Atribuir o auxílio de emergência, se aplicável. DGES 

Bolsa de Mérito Social (BMS) 

1. Formalizar a candidatura à BMS através de requerimento ao Presidente. Estudante 

2. Analisar a candidatura à BMS e emitir parecer. GAEIVA 

3. Decidir e emitir despacho. Presidente 

4. Proceder ao processamento dos auxílios previstos. SAAE/CGR-COC 

ERASMUS 

1. Preencher a informação dos períodos de mobilidade. GAMII 

2. Submeter a informação na plataforma SICABE acerca da informação do período de 

mobilidade dos requerentes de bolsa de estudo. 

SAAE 

3. Proceder ao pagamento do complemento. DGES 

Ação social escolar indireta 

1. Prestar os esclarecimentos/encaminhar para os serviços adequados e divulgar 

protocolos existentes. 

GAEIVA 
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Ação Responsabilidade 

2. Monitorizar as condições de acesso às refeições no âmbito do sistema de ação social 

do ensino superior e que o valor da refeição não ultrapasse os valores aconselhados. 

GAEIVA 

3. Encaminhar para serviços de respostas sociais, facultando nome e contactos das 

entidades que podem acompanhar o estudante. 

GAEIVA 

 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento de atribuição de bolsas de mérito social. 

 Regulamento dos PAC´s. 

 Plano de Prevenção de risco de corrupção e infrações conexas. 

 IT.15 – Auditoria interna a bolsas de estudo. 

 MOD.158 – Plano de monitorização e medição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


