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Alterações ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do 

Ensino Superior 

 

 

Ao longo dos anos tem o movimento associativo estudantil nacional vindo a alertar para a 

insuficiência da ação social escolar, tendo em conta as necessidades socioeconómicas das 

famílias portuguesas. O objetivo de proporcionar uma igualdade de oportunidades a todos 

os cidadãos, independentemente da capacidade financeira dos mesmos, garantindo que 

nenhum estudante fica privado de frequentar o ensino superior, tem sido uma verdadeira 

utopia, apesar das progressivas alterações ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo, que o têm tornado mais justo, inclusivo e eficiente. 

 

A 20 de março de 2015, através do Despacho n.º 2906-C/2015, foi constituída a Comissão 

de Revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 

Superior, por parte da Secretaria de Estado do Ensino Superior, dando resposta à proposta 

de criação apresentada pelo movimento associativo estudantil nacional.  

 

Esta comissão foi constituída pelo Dr. Ricardo Morgado, em representação da Secretaria de 

Estado do Ensino Superior, Dra. Ana Costa Freitas, em representação do CRUP, Eng. 

Fernando Sebastião, em representação do CCISP, Dr. António Barros, em representação 

da APESP, Eng. Bruno Caixeiro, em representação da DGES, e Daniel Freitas e Daniel 

Monteiro em representação do movimento associativo estudantil nacional, tendo concluído 

os seus trabalhos no dia 6 de maio com a apresentação de um relatório com 22 

recomendações ao Secretário de Estado do Ensino Superior. 

  

O movimento associativo estudantil nacional não pode deixar de saudar o trabalho 

desenvolvido no seio desta comissão, assim como relevar os importantes contributos do 

ponto de vista técnico e da operacionalização prática do Regulamento de Bolsas, 

apresentados pela Sra. Administradora dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico 

de Viseu, Dra. Rosa Maria, Sra. Administradora dos Serviços de Ação Social da 

Universidade de Évora, Dra. Cristina Centeno e do Sr. Administrador dos Serviços de Ação 

Social da Universidade do Minho, Eng. Carlos Silva, que permitiram chegar a importantes 

propostas de melhoria do ponto de vista da eficiência e da rapidez processual na análise de 

candidaturas.  

 

No passado dia 18 de junho de 2015, em reunião entre a Secretaria de Estado do Ensino 

Superior e as federações e associações académicas e de estudantes requerentes da 

mesma, foram analisadas as alterações a introduzir no Regulamento de Atribuição de 

Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, as quais visam, essencialmente, alargar 

o sistema de ação social escolar direta a mais estudantes carenciados e aprofundar a 

equidade e a justiça social na atribuição das bolsas, já para o próximo ano letivo. Das 

alterações a introduzir, destacam-se o aumento do limiar de elegibilidade em cerca de 840€, 

passando de 14xIAS+P para 16xIAS+P, a atribuição do complemento de alojamento aos 

bolseiros deslocados em 11 meses, a introdução de um calendário de pagamentos, que 

preveja o pagamento das bolsas de estudo em dia fixo do mês, e a divulgação, no site da 

DGES, dos dados referentes às principais causas de indeferimento dos requerimentos de 

bolsa. 



 

Segundo simulação realizada por parte da DGES, de acordo com os processos indeferidos 

por excesso de capitação, correspondentes ao acréscimo do limiar de elegibilidade agora 

introduzido, prevê-se que estas medidas permitam a inclusão de, pelo menos, 3000 

estudantes no sistema de ação social, sem contabilizar os que em virtude do aumento do 

limiar de carência vão agora candidatar-se a bolsa de estudo, por se considerarem elegíveis 

de acordo com os rendimentos do agregado familiar apresentados. 

 

Tais alterações representam uma melhoria muito significativa do sistema de ação social, 

introduzindo critérios de justiça, reforçando o seu carácter inclusivo e promovendo a 

celeridade processual.  

 

Deve, por isso, ser salientado o papel responsável e consciente adotado pelo movimento 

associativo nacional que assumiu o seu papel de representação dos estudantes de forma 

consistente, com uma postura séria e num quadro de lealdade, sem nunca abdicar dos seus 

princípios e da defesa dos legítimos interesses e direitos de todos os estudantes. 

Reforçamos, por isso, a convicção de que é através da apresentação de argumentos sérios 

e válidos e de discussões motivadas pelo conteúdo dos problemas que se pode avançar na 

reivindicação de melhores condições de frequência no ensino superior para todos os 

estudantes.  

 

Ainda assim, e não obstante o grande avanço conseguido no sentido de tornar o sistema de 

ação social mais justo e inclusivo, as federações e associações académicas e de 

estudantes, reunidas em Encontro Nacional de Direções Associativas, nos dias 20 e 21 de 

junho, em Faro, alertam para a necessidade de não descurar o importante caminho que 

ainda falta percorrer, em relação à ação social escolar, estando ainda longe de chegar ao 

fim a reivindicação por um sistema de ação social que permita incluir o número suficiente de 

estudantes, de modo a que nenhum fique excluído do ensino superior por carência 

económica.  

 

Assim, corroborando as conclusões apresentadas pela Comissão criada pelo Governo para 

a de Revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 

Superior, há a destacar as seguintes alterações que ficaram por cumprir e que continuarão 

na agenda do movimento associativo estudantil nacional: 

 

● Exigência de realização de apenas 36 ECTS aos estudantes inscritos em mais de 60 

ECTS; 

● Consideração de 50% como aproveitamento escolar exigido aos estudantes de 1º 

ano/1ª vez; 

● Contabilização dos rendimentos líquidos, em detrimento dos ilíquidos, para o cálculo 

da capitação do agregado familiar. 

 

 

 

Faro, 21 de junho de 2015 
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