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campo de ação

A acção social escolar traduz-se na 
prestação de um serviço que visa ga-
rantir que nenhum estudante possa 
ser excluído do sistema do ensino su-
perior por incapacidade financeira.

No âmbito do sistema de acção social 
escolar, o Estado concede apoios di-
retos e indiretos geridos de forma fle-
xível e descentralizada.

Na sua relação com os estudantes, o 
Estado assegura ainda outros apoios, 
designadamente:

a) A atribuição de bolsas de estudo 
de mérito a estudantes com aprovei-
tamento escolar excepcional;

b) A concessão de apoios a estudan-
tes com necessidades especiais, de-
signadamente aos portadores de de-
ficiência;

c) A promoção da concretização de 
um sistema de empréstimos para au-
tonomização dos estudantes.

São modalidades de apoio social di-
reto:
a) Bolsas de estudo;
b) Auxílio de emergência.

São modalidades de apoio social in-
direto:
a) Acesso à alimentação e ao aloja-
mento;
b) Acesso a serviços de saúde;
c) Apoio a atividades culturais e des-
portivas;
d) Acesso a outros apoios educativos.

candidatura a bolsa de 
estudo em 5 passos

1. Se já foi bolseiro, aceder a Recandi-
daturas online na plataforma de bol-
sas da DGES;

2. Depois de proceder ao registo, ace-
der a Candidaturas online (estudantes 
candidatos pela 1. ª vez devem dirigir-
se ao técnico de acção social);

3. Preencher todos os campos do for-
mulário de candidatura e submetê-la;

4. Depois de submeter a candidatura 
“on-line” deverá reunir todos os docu-
mentos indicados no final da opera-
ção e carregá-los na plataforma, de-
vidamente legíveis e com o tamanho 
e formato indicados, através da área 
de documentos da mesma webpage;

5. Verificar se a candidatura foi devi-
damente instruída e submetida com 
sucesso.

Mais informações em:
www.esenf.pt > Estudar na ESEP  
> Ação Social

acção social



O GAEIVA tem como objetivo princi-
pal  prestar apoio aos seus estudan-
tes, visando a adequação da sua vida 
pessoal, às exigências do contexto 
do Ensino Superior, promovendo as-
sim uma melhor adaptação e  sucesso 
académico. 

objetivos

> Desenvolver atividade de apoio psi-
cológico: nível 1 (identificação de 
situações de risco e/ou crise, refe-
renciação a outros profissionais da 
saúde, orientação para os recursos 
da comunidade e monitorização de 
casos) e, se os recursos disponíveis o 
permitirem, de nível 2 (diagnóstico e 
intervenção psicológica em áreas que 
interfiram com a aprendizagem);

>    Desenvolver iniciativas para a otimi-
zação das capacidades individuais e 
melhoria do rendimento escolar, no-
meadamente sobre métodos de estu-
do, estratégias para lidar com a ansie-
dade e as intervenções de crise;

> Realizar o encaminhamento para ins-
tituições / serviços especializados, 
em casos de perturbação psicológica 
grave;

> Consciencializar e sensibilizar para a 
promoção da saúde e prevenção de 
comportamentos de risco;

> Proporcionar o aconselhamento de 
carreira e apoio a decisão vocacional.

serviços

> Apoio especializado e individual, em 
contexto confidencial e gratuito;

> Aconselhamento vocacional;

> Apoio psicopedagógico;

> Atendimento na área da sexualidade, 
na área do consumo de substâncias 
psicoativas e psiquiatria (mediante 
protocolo com instituições da espe-
cialidade);

> Sessões em grupo - atividades for-
mativas (na área dos métodos de 
estudo/gestão da ansiedade/sexuali-
dade/comportamentos de risco/em-
pregabilidade).

acompanhamento psicológico



ação social

técnico superior: josé pereira

> Atendimento geral

 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 16h45 

(atendimento efetuado pelos Servi-
ços Académicos da ESEP-Sede)

> Entrevista

 2.ª feira das 16h00 às 19h30

 4.ª feira das 09h00 às 12h30

> Atendimento técnico 

 3.ª feira das 09h00 às 12h30

 5.ª feira das 16h00 às 19h30 

acompanhamento 
psicológico

técnica superior: irina ribeiro

> Atendimento psicológico 

[mediante marcação prévia]

 3.ª feira das 10h00 às 17h00

 5.ª feira das 10h00 às 13h00

> Marcação de sessões:

 Presencialmente, no posto de tra-
balho da técnica, dentro do horário 
de funcionamento da ESEP,

 Através do site da ESEP: Preen-
chimento do formulário de inscri-
ção, modelo no link: www.esenf.pt > 
Estudar na ESEP > Apoio ao Estu-
dante e posterior envio para o e-mail: 
apoio.estudante@esenf.pt

horário de atendimento


