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Das
propinas e material ne-

cessário para o curso ao alo-

jamento, alimentação e des-

locações, todas somadas as

despesas inerentes ao Ensino Superior re-

presentam uma quantia considerável, que
muitos alunos com dificuldades financeiras

não conseguem suportar.
Para ajudar estes alunos com recursos

financeiros limitados, estão disponíveis

bolsas de estudo a que podem candidatar

c conseguirem desta forma prosseguir os

estudos e completar com sucesso o Ensino

Euperior.
Este apoio atribuído pelo Estado a fun-

do perdido é efetuado em dez prestações/

ano feitas através de transferência bancária.

TENHO DIREITO A BOLSA

DE ESTUDO?

Para ter acesso à bolsa de estudo, os es-

tudantes têm de cumprir cumulativamente

as condições abaixo indicadas, de acordo

com os Serviços de Ação Social da Univer-

sidade de Lisboa:
• Tenha nacionalidade portuguesa*;
• Esteja matriculado e inscrito em insti-

tuição de ensino superior;
• Esteja inscrito num mínimo de

30 ECTS (Sistema Europeu de Trans-

ferência e Acumulação de Créditos),

salvo nos casos em que se encontre

inscrito num n. 9 de ECTS inferior por
estar a finalizar o curso, ou não se pos-
sa inscrever num mínimo de 30 ECTS

por a isso obstarem as normas regu-
lamentares referentes à inscrição na

tese, dissertação, projeto ou estágio do

curso;
• Tenha tido aproveitamento em pelo

menos 36 ECTS (se se inscreveu em
= 36 ECTS) ou, ainda, a 100% dos

ECTS (se se inscreveu em menos de 36

ECTS);
• Possa concluir o curso no n. s de anos

de duração do mesmo +1 (se a duração
do curso for inferior ou igual a 3 anos)

ou +2 (se a duração do curso for supe-
rior a 3 anos);

• Tenha um rendimento anual ilíquido

per capita do agregado familiar, igual

ou inferior a 16 vezes o indexante de

apoios sociais em vigor no início do

ano letivo, acrescido do valor da propi-
na máxima anualmente fixada para o

l. 2 ciclo de estudos do ensino superior

público nos termos legais em vigor;
• A data de 31 de dezembro do ano

anterior ao do início do ano letivo, o

património mobiliário do agregado
familiar em que o estudante está in-

tegrado seja igual ou inferior a 240
vezes o valor do indexante dos apoios

sociais.

Apresente a sua situação contributiva e

tributária regularizada (não se conside-

ram irregulares as dívidas prestativas à

segurança social nem as situações que

comprovadamente não lhe sejam imputá-
veis) (artigo 5. s do RABEEES).

ONDE É FEITA A CANDIDATURA

As candidaturas à bolsa de estudo são

feitas no site da Direção-Geral do Ensino

Superior através da plataforma BeOn, em

vvww.dges.gov.pt/wwwbeon. Para o fazer,

necessita, além dos documentos digitaliza-
dos indicados mais abaixo, de credenciais

(i.e., código e palavra passe), que deverá

solicitar nos Serviços de Ação Social ou Ga-

binete de Ação Social da sua instituição de

Ensino Superior - caso tenha concorrido

à bolsa em anos anteriores, as credenciais

mantêm-se.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

CANDIDATURA À BOLSA DE ESTUDOS

Para o preenchimento do formulário de

candidatura à bolsa de estudo, tem de ter

consigo vários documentos referentes a to-
dos os elementos do seu agregado familiar.

São eles:

• Cartão de Cidadão ou, em alternativa,

Deixar de frequentar a universidade, não conseguir terminar o curso dentro do tempo
previsto ou se não informar alteração de rendimentos do agregado familiar são fatores

que podem levar à cessação da bolsa de estudo.



Prazo para
apresentação de
candidatura a bolsa
de estudo
A candidatura à atribuição de uma

bolsa de estudo deve ser submetida:
- Entre 25 de junho e 30 de setembro;
- Nos 20 dias úte ; s subsequentes ã

inscrição, quando esta ocorra após 30
de setembro;
- Nos 20 dias úteis subsequentes à

emissão de comprovativo de início

de estágio por parte da entidade ave

o faculta, no caso de licenciados ou

mestres que estejam a realizar está-

gio profissional.

V
ATENÇÃO: os documentos a envier deverão

ser digitalizaclos no formato PDF, JPEG, PNG,

GIF, TIFF ou TIF o cada um não pode exceder
500KB de tamanho.

cartão de contribuinte para dispor do

número de contribuinte (NIF) e cartão

de beneficiário da Segurança Social para
dispor do número da Segurança Social

(NISS).
• Declaração do 11ÍS do ano civil anterior

ao início do ano letivo a que se refere a
candidatura a bolsa (caso tenha entre-

gue declaração).
• Declaração do Imposto Municipal sobre

Imóveis (IMI) ou a caderneta Predial de

todos os imóveis (caso o agregado pos-
sua propriedades).

• Saldo das contas bancárias, à ordem ea
prazo, com a situação referente a 31 de

dezembro do ano civil anterior ao início

do ano letivo a que se refere a candidatu-

ra a bolsa e valor dos restantes bens mó-
veis (certificados de aforro, ações, obri-

gações, planos poupança-refbrma, etc.).

Adicionalmente, terá de indicar o IBAN da

conta bancária através da qual pretende rece-

ber a bolsa de estudo caso lhe seja atribuída,

pelo que deverá tê-lo também consigo.

Se por alguma razão não conseguir um ou

mais dos documentos solicitados dentro do

prazo fixado, deverá enviar, em substituição

do(s) mesmo(s) uma declaração esclarecendo

o motivo pelo qual não pode apresentar o(s)

documento(s) referido(s).
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PODHHÁ VKR ASCA CANDIDATI/HA INDK-
IT.KIOA.

De acedo com a DGES. além dos cidadãos portugueses

pecem igualmente concorrer à afibuição de uma bo:sa de

estudo

- Cidadãos nacionais de Estados-memtros da União Furo-

peia com dreito de residência pe'manente em Portugal

e seus familiares, nes termos da Lei n.9 37/2006, de 9 de

agosto

Cidadãos nacionais de países terceiros:

0 Titularas de autorização de residência permanente, nos

ter-nos do ar t go 33 Ç da Lei n.° ?V?007, oe 4 fie julho;

II) Beneficiários oo estatuto de residente ce .onga duração
nos termos do artigo 125 » ca -ci n.5 2:/2007. de k de julho;

II) Provenientes do Estados com os qjais hajam sido

celebrados acordos de cooperação prevendo a apl cação de

tais benefíc os;

] V} Provenientes do Estados cuja lei, cm igua.cade de

circjnscáncias conceda igual tratamento aos estudantes

Mr:u£uPses;
- Apátidas;
- Beneficiários do estatuto de refugiado político.

Nota se o estudante já tenha recebido bolsa de estudo

anteriormente e p-etenca "enová-la, é necessário que no

ano erterior tenha tido aproveitamento a pe.o menos 36

ECTS se esteve inscrito em mais de 36 ECTS, e tenha tido

aproveitamento a todos os bC S em que esteve inscrito, se

esteve inscnln em menns de 36 FCTS

Cursos com
direito a bolsa
de estudo

Podem ser atribuídas bolsas de estudo

no âmbito do sistema de apoios sociais

para a frequência de cursos ministrados

em instituições de Ensino Superior os

estudantes inscritos:

> Em cursos técnicos superiores
profissionais;

> Em cursos de licenciatura;

> Em cursos de mestrado integrado;

> Em cursos de mestrado.

Pode também ser atribuída bolsa de

estudo aos licenciados ou mestres que,
no período de 24 meses após a obtenção
do grau, se encontrem a realizar estágio

profissional para o exercício de uma

profissão.

r onte:DGES

O valor da bolsa de estudos é igual a

11 vezes o valor do lAS mais o valor da

propina e nunca superior ao valor máximo
da propina, definido anualmente.

Simulador
de bolsa de estudo
A Direção-Geral do Ensino Superior
- DGES disponibiliza no seu site, em

www.dges.gov.pt/simulador, um simu-

lador que pode utilizar para simular a

atribuição de bolsa de estudo para o

ensino superior.


