
 
 

 

Normas para o estudo/análise dos processos de candidatura à atribuição 

de bolsas de estudo para o ano letivo de 2021/2022: 

 

 

Disposições Gerais 

A Câmara Municipal de Lousada irá atribuir, no presente ano letivo, um número total de 100 

bolsas de estudo da seguinte forma: 

Bolsas de estudo no valor unitário de 200,00€ 

Bolsas de estudo no valor unitário de 450,00€ 

Bolsas de estudo no valor unitário de 650,00€ 

 

Destinatários 

1. As bolsas de estudo destinam-se a estudantes lousadenses que: 

i) Residam no concelho há mais de 5 anos; 

ii) Frequentam um curso CTeSP (Curso Técnico Superior Profissional  

iii) Frequentem uma instituição de ensino superior e inscrito num dos cursos 

conducentes à atribuição de grau de mestre ou inferior; 

iv) Não possuam habilitações ou cursos equivalentes àquele que pretende frequentar; 

v) Não tenham usufruído, no mesmo ano letivo, de qualquer outra bolsa de estudo 

concedida pelo Município; 

vi) Tenham obtido aproveitamento satisfatório no ano letivo anterior: 

- Ensino secundário; 

- Inscrito em ≥36 ECTS – aproveitamento escolar em pelo menos 36 ECTS ou 

- Inscrito em <36 ECTS – aproveitamento escolar em todos os ECTS; 

- Casos excecionais: 

• Alteração de curso – cancelamento de matrícula ou aproveitamento 

escolar, conforme critérios anteriores; 



 
 

 

• Falta de aproveitamento por motivo de doença grave prolongada 

devidamente comprovada. 

 

Instrução do processo de candidatura 

1. O prazo estipulado para os interessados se candidatarem à atribuição de bolsas de 

estudo 2021/2022 é de 01 a 15 de dezembro de 2021. 

2. Os candidatos têm que preencher o formulário de candidatura, disponível no portal da 

educação da C.M.L. e anexar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

i) Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia a comprovar que é 

residente no Concelho há mais de 5 anos; 

ii) Comprovativo da composição do agregado familiar obtido no Portal das Finanças 

(https://irs.portaldasfinancas.gov.pt/dadosagregadoirs/agregadofamiliar/consultar) ou no Portal da 

Segurança Social Direta (https://app.segsocial.pt/ptss/arf/declaracao/registar?dswid=-

2388&frawMenu=1); 

iii) Comprovativo da matrícula no ensino superior, ano de 2021/2022 (com referência 

do ano escolar); 

iv) Aproveitamento escolar 2020/2021 - comprovativo do n.º de ECTS inscrito e que 

obteve aproveitamento escolar ou caso tenha frequentado o 12.ºano notas ou 

exames de admissão ao curso superior; 

v) Declaração de IRS 2020 e respetivos anexos; 

vi) Demonstração líquida do IRS (detalhes) (https://www.portaldasfinancas.gov.pt – todos os 

serviços – posição integrada – IRS – Situação Atual – liquidação – ver detalhes); 

vii) Documento comprovativo dos rendimentos auferidos por todos os elementos do 

agregado familiar no ano de 2020 – recibo de vencimento e recebimentos da 

Segurança Social  

(https://app.seg-social.pt/ptss/external/GUSSD-O012?dswid= 1105&frawMenu=1); 

viii) Carreira contributiva e recebimentos da Segurança Social do ano de 2020 de todos 

os elementos do agregado familiar com mais de 18 anos, sem rendimentos, 

pensões ou subsídios e que não se encontrem a estudar;  

ix) Trabalhadores no estrangeiro - Comprovativo da declaração do final de ano de 

2020 emitida pela(s) entidade(s) patronal(ais);  

https://irs.portaldasfinancas.gov.pt/dadosagregadoirs/agregadofamiliar/consultar
https://app.segsocial.pt/ptss/arf/declaracao/registar?dswid=-2388&frawMenu=1
https://app.segsocial.pt/ptss/arf/declaracao/registar?dswid=-2388&frawMenu=1
https://app.seg-social.pt/ptss/external/GUSSD-O012?dswid


 
 

 

x) Comprovativo das bolsas de estudos atribuídas pela DGES a todos os elementos 

do agregado familiar estudantes, anos letivos 2019/2020 e 2020/2021; 

xi)  Encargos com a habitação (recibo de renda de 2020 e/ou documento da instituição 

bancária com identificação do titular do crédito de habitação própria e permanente 

com o valor pago mensalmente no ano de 2020); 

xii) Comprovativo do IBAN (documento da instituição bancária que identifique o nome 

do candidato e o respetivo n.º de IBAN) – só no caso de ter respondido que sim na 

exposição do pedido.  

3. Durante o processo de análise o(a) candidato(a) poderá ser notificado para entregar 

outros documentos.  

 

Critérios de avaliação 

1. As bolsas de estudo são atribuídas de acordo com o aproveitamento escolar no ano 

letivo anterior e o cálculo do rendimento per capita do agregado familiar. 

2. Caso haja um empate no apuramento do rendimento per capita, o critério a tomar em 

consideração será o do melhor aproveitamento escolar no ano letivo anterior; 

3. Fórmula para o cálculo do rendimento per capita do agregado familiar: 

                           Rendimentos líquidos – despesas saúde e habitação 

12 X  n.º elem do agre. Familiar 
 

i) São considerados elementos do agregado familiar: Pessoas que vivam com o(a) 

candidato(a) em comunhão de mesa, habitação e rendimentos, nomeadamente o 

previsto nos n.ºs 1 ao 4 do artigo 4.º do regulamento de atribuição de bolsas de 

estudo do ensino superior. 

ii) São considerados como rendimentos: 

- Trabalho dependente (valores declarados em IRS); 

- Trabalhadores independentes (aplicação da fórmula que consta no n.º 3 

Anexo III do Regulamento de Ação Social Escolar para a Educação Pré-Escolar 

e 1.º ciclo do Ensino Básico para apurar o rendimento bruto anual do agregado 

familiar com exceção dos rendimentos profissionais das atividades profissionais 

especificas previstas na tabela do art.º151 do CIRS); 



 
 

 

- Pensões, subsídios e prestações sociais (pensão de alimentos, pensão de 

sobrevivência, fundo de garantia de alimentos devidos a menores, pensão de 

invalidez, pensão de velhice, RSI, subsídio parental, subsídio de desemprego, 

subsídio de doença …); 

- Fundo de garantia salarial;  

- Lei off; 

- Seguro de acidente de trabalho 

- Bolsas de estudos atribuídas pela DGES aos elementos do agregado 

familiar estudantes nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021 

- Declarações sobre compromisso de honra com rendimentos de trabalho não 

declarados em sede de IRS 

- Rendimentos no estrangeiro 

- Ajudas de custo (soma dos ordenados líquidos) 

- Rendas 

- 50% do valor das mais-valias e outros incrementos patrimoniais declarados 

em IRS 

ii) São considerados como despesas: 

- Habitação própria e permanente (crédito a instituição bancária e/ou rendas) 

até ao teto máximo de 75% do IAS (indexante de apoios socias). 

- Saúde apresentadas na declaração do IRS. 

                
 

Indeferimento / exclusão das candidaturas 
 

1. Entrega do boletim de candidatura fora do prazo definido; 

2. Não reúna os requisitos contantes no número 1; 

3. Não sejam cumpridos os prazos estabelecidos nas notificações; 

4. Sempre que se detetem declarações ou omissões com intuito fraudulento. 

 

Meios complementares de análise 

Todas as candidaturas apresentadas poderão estar sujeitas a uma avaliação sócio económica 

e a visita domiciliária.  



 
 

 

 

Situações omissas 

Situações omissas e não previstas nas presentes normas serão objeto de ponderação e 

decisão do Júri.  

 

 

 


