REGRAS TÉCNICAS PARA APLICAÇÃO DO
REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE
BOLSAS DE ESTUDO

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DOS INSTITUTOS POLITÉCNICOS
REGRAS TÉCNICAS

Preâmbulo

Nos termos do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do
Ensino Superior Público (RABES) aprovado pelo Despacho n.º 10324-D/97 do
D.R. (2.ª Série) de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelos
Despachos n.ºs 13766-A/98 (2.ª Série), de 7 de Agosto, 20768/99 (2.ª Série),
de 3 de Novembro, 7424/2002 de 10 de Abril e 24386/03 (2.ª Série), de 18 de
Dezembro, compete, ao Conselho de Acção Social de cada Instituto Politécnico,
aprovar as regras técnicas para atribuição de benefícios sociais aos estudantes.

A presente proposta de Regras Técnicas destina-se conforme deliberado em
Comissão Especializada de Administradores para a Acção Social, coordenada
pelo Vice-Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos, Professor José Luís Ramalho, uniformizar o processo de atribuição
de bolsas de estudo nos diferentes Serviços de Acção Social (SAS) dos
Institutos Politécnicos (IP’s), preservando as diferenças que decorrem das
especificidades dos meios técnicos e humanos de cada um dos serviços e as
características sócio-económicas das populações com que trabalham.

Propõe-se ainda as seguintes medidas auxiliares:



Maior inter-comunicabilidade entre os técnicos dos SAS, a quem compete
a análise das candidaturas a benefícios sociais, nomeadamente nos
casos em que existam irmãos a frequentar outras instituições de ensino
superior;





Que sejam efectuadas entrevistas ao maior número de candidatos
possível, a quando do ingresso pela primeira vez no ensino superior;
Nos casos mais complexos que sejam efectuadas visitas domiciliárias;
Solicitar, sempre que necessário, e nos termos dos Art.ºs 90.º, 92.º e
94.º do CPA e do n.º 2 do Art.º 21.º da Lei n.º 37/2003 de 22 de
Agosto, a coadjuvação de autoridades administrativas, nomeadamente
dos Centros Regionais de Segurança Social, bem como aos SAS dos
Institutos Politécnicos da área de residência do estudante.

Face ao exposto apresenta-se a seguinte proposta:

REGRAS TÉCNICAS PARA APLICAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

DO

REGULAMENTO

DE

1. CANDIDATURA A BENEFÍCIOS SOCIAIS:

1.1 - Considera-se que o impresso de candidatura a Benefícios Sociais,
normalizado e utilizado pelos SAS, satisfaz todos os requisitos exigidos no Art.º
6.º do RABES.

1.2 - Qualquer alteração ao processo de candidatura deve ser comunicada no
prazo de 30 dias seguidos.

2. CONDIÇÕES PARA REQUERER A BOLSA:

2.1 - Serão analisadas caso a caso todas as situações previstas no ponto 5 do
Art.º 7.º, do RABES, mediante apresentação de requerimento dirigido ao
Administrador dos SAS, acompanhado dos respectivos comprovativos.

2.2 - Os estudantes com nacionalidade Brasileira, só terão tratamento idêntico
aos nacionais, quando apresentarem comprovativo de que lhes foi atribuído o

estatuto de igualdade de direitos e deveres (conforme Art.º 15 da Resolução da
Assembleia da República n.º 83/2000 de 14 de Dezembro).

2.3 - As situações de falta de Aproveitamento Mínimo, por motivo de doença,
serão analisadas caso a caso, apresentando o estudante o comprovativo médico
da situação.

2.4 - Nas situações de reingresso na mesma instituição dever-se-á sempre
avaliar o historial académico do estudante, desde a primeira matrícula/inscrição
no ensino superior.

2.5 - Nas situações de dúvida relativamente a mudança de curso, os SAS
devem solicitar ao órgão legal e estatutariamente competente do
estabelecimento do ensino superior em que o estudante se encontra
matriculado/inscrito, a devida clarificação da situação.

2.6 - Os estudantes que no ano lectivo anterior tenham frequentado outras
instituições do ensino superior público, deverão num prazo de 30 dias após o
acto da matricula/inscrição apresentar a candidatura a benefícios sociais ou
solicitar o envio da mesma à anterior instituição, caso a tenha apresentado nos
respectivos SAS. Em contrário a mesma será excluída nesse ano lectivo.

3. AGREGADO FAMILIAR DO ESTUDANTE:

3.1 - A constituição do Agregado Familiar (AF) será comprovada pela
declaração de IRS e Bilhetes de Identidade de todos os elementos que o
constituem. Sempre que o nº de elementos declarado não corresponda ao
declarado em sede de IRS, deve ser apresentado comprovativo passado pela
Junta de Freguesia da área de residência.

3.2 - Sempre que sejam declarados no AF, irmãos em idade activa, não
estudantes, serão considerados como dependentes do mesmo, se comprovarem
a inexistência de rendimentos próprios, mediante apresentação de documento
de inscrição no Centro de Emprego e do histórico de descontos da Segurança
Social, até ao máximo de um ano lectivo.

3.3 - Quando se trate de agregado “familiar constituído” em que tanto o aluno
como o cônjuge sejam estudantes e não possuam rendimentos próprios,
remeter-se-ão para os agregados familiares de origem, sendo considerados os
rendimentos dos mesmos.

3.4 - No caso do agregado familiar unipessoal, só será considerado como tal,
em situações excepcionais, devendo o aluno dispor de rendimentos próprios ou
de trabalho bastantes para a sua manutenção, incluindo despesas de habitação
e não podendo os mesmos serem inferiores ao Rendimento Social de Inserção
(RSI).

3.5 - As situações de agregados familiares “atípicas” serão analisadas caso a
caso, por despacho do Administrador, podendo mesmo ser analisadas no
âmbito do Conselho de Acção Social.

4. RENDIMENTOS:

4.1 - Na situação de trabalhadores por conta de outrem, é considerado o valor
líquido declarado nos recibos mais recentes, multiplicado por 12, deduzindo o
valor do abono de família e subsídio de alimentação, até ao limite máximo do
valor diário da Função Pública x 22 dias.

4.2 - Quando se trate de rendimentos provenientes de pensões, subsídio de
desemprego, doença ou outros, será multiplicado por 12 o valor mensal
comprovado documentalmente.

4.3 - Sempre que os recibos de vencimentos apresentem outras remunerações
tais como: ajudas de custo, horas extraordinárias, prémios de produção, os
mesmos serão contabilizadas no valor do vencimento líquido. Os descontos de
gasolina, rendas ou empréstimos (habitacionais, pessoais ou com outras
finalidades), são adicionados ao vencimento líquido. As rendas ou empréstimos
de 1ª habitação são posteriormente objecto de dedução na rubrica de
encargos, conforme previsto no ponto 4.12.

4.4 - Quando um elemento do Agregado Familiar em idade activa declarar não
auferir qualquer rendimento e não se encontrar inscrito no Centro de Emprego,
desde a data do desemprego ou há pelo menos seis meses, considera-se como
rendimento mensal o valor do salário mínimo nacional.

4.5 - Quando os rendimentos forem provenientes exclusivamente de agricultura
de auto-consumo, sem declaração de IRS ou IRC, poderá ser considerado um
SMN por cada elemento activo, mesmo que não sejam efectuados descontos
para a Segurança Social.

4.6 - Para trabalhadores por conta própria, em regime simplificado (anexo B),
será considerado o valor declarado para efeitos de descontos para a Segurança
Social, nunca inferior ao SMN x 12 para o titular da actividade ou a
remuneração que o empresário declare, acrescido do rendimento ilíquido
declarado em sede de IRS - Anexo B, nas percentagens a seguir indicadas:



20% (venda de mercadorias e produtos + serviço de actividade
hoteleiras, restauração e bebidas + venda de produtos + subsídios à
exploração destinados a compensar preços de venda)

e/ou


65% outras prestações de serviços e outros rendimentos (inclui maisvalias) .

4.7 - Para os trabalhadores por conta própria, em regime de contabilidade
organizada (anexo C), será considerado o valor declarado para efeitos de
descontos para a Segurança Social, nunca inferior ao SMN X12 para o titular da
actividade ou a remuneração que o empresário declare, acrescido do declarado
em sede de IRS – Declaração Anual – Anexo I:



20% (venda de mercadorias + venda de produtos) + 65% (prestação de
serviços + declarado nas alíneas 73 a 79 do quadro 5 do Anexo).

4.8 - Para os trabalhadores por conta própria, titulares de Sociedades, será
contabilizado: Maior de A + Maior de B x quota da sociedade

A:



SMN*12 por cada titular da actividade;
Remuneração que o empresário declare



Declarado em sede de IRC – Declaração Anual – Anexo A: 20% (venda
de mercadorias + venda de produtos) + 45% (prestação de serviços +
declarado nas alíneas 73 a 79 do quadro 3 do Anexo);
Montante estimado pelo próprio declarado sob compromisso de honra.

B:



4.9 - Quando nenhum dos elementos do AF exerça qualquer actividade na
sociedade será contabilizado o maior de:





valor estimado pelo próprio nunca inferior ao SMN do ano x 12 meses;
resultado apurado do ano x quota da sociedade;
20% + 45% (como indicado em 4.8) x quota da sociedade.

4.10 - Sempre que a actividade seja iniciada no ano anterior ao da candidatura,
considera-se 20% ou 65% para categoria B e 20% ou 45% para os titulares de
sociedades, do volume de negócio que consta na declaração de início de
actividade, tendo em conta o número de sócios e a respectiva percentagem e a
remuneração do empresário.

4.11 - Quando a actividade declarada em sede de IRS não apresentar
rendimentos e não forem declaradas formas de sobrevivência, o processo é
indeferido.

4.12 - Nos rendimentos prediais será considerado o declarado em sede de IRS
(anexo F) corrigido com os recibos da renda mensal actualizada vezes 12.

4.13 - Serão indeferidas liminarmente as candidaturas em que:




Não sejam declarados rendimentos;
Os rendimentos do AF sejam provenientes somente de poupanças,
ajudas de terceiros ou/e juros bancários;





Haja incoerência nos elementos fornecidos ou sejam fornecidas
informações contraditórias sobre a situação sócio-económica do
estudante ou do AF;
Não seja clara para os serviços a forma de sobrevivência do AF do
estudante.

4.14 - No cálculo dos rendimentos, não serão tidos em conta as pensões
auferidas pelos irmãos portadores de deficiência.

4.15 - Sempre que sejam declarados rendimentos de venda de imóveis (maisvalias não reinvestidas), serão considerados no ano em que forem declarados
em sede de IRS – Anexo G. Quando forem declarados investimentos, em sede
de IRS, incompatíveis com os rendimentos declarados, deve ser efectuada
análise caso a caso.

4.16 - Sempre que o rendimento “per capita” seja considerado insuficiente
(menor que o RSI) será pedido comprovativo da candidatura ao RSI. Caso o
pedido seja indeferido o processo de candidatura será reanalisado com base no
motivo de recusa.

4.17 - Quando da realização de estágios curriculares, remunerados, será
considerado o valor da bolsa de estágio no ano em que o mesmo se realiza, e
durante o referido período.

4.18 - Serão consideradas despesas, dentro dos limites regulamentares, e
quando comprovadas em sede de IRS e por declaração bancária, os
empréstimos com a aquisição de habitação própria e permanente do AF,
apenas na situação de primeira habitação. No que respeita a despesas com
arrendamento, deverão ser apresentados como meios de prova, os recibos de
renda actualizados (válidos legalmente - com identificação completa do
proprietário da habitação, e respectivo número de contribuinte), assim como o
contrato de arrendamento registado na Finanças. No caso de o responsável
pelo arrendamento ter idade inferior a 30 anos, os serviços deverão solicitar a
prova documental em como usufrui do Incentivo ao arrendamento jovem do
Instituto Nacional de Habitação (INH).

4.19 - Serão considerados os encargos resultantes de doença crónica ou
prolongada, que influenciem de forma notória os rendimentos do agregado
familiar. A situação de doença será devidamente comprovada pelo médico
assistente, sendo considerado o valor declarado em IRS ou através da média
dos recibos da farmácia dos três últimos meses.

4.20 – Poderá não ser aplicado o n.º 4 do Art.º 10.º do (RABES) quando se
verifique uma ou mais das seguintes situações:






Serem os rendimentos do agregado provenientes de actividades de
comércio/industria, profissões liberais, rendimentos incertos e outros;
Terem declarado em sede IRS, investimentos em aquisição de acções,
PPR’s, PPRE’s;
Ser o candidato proprietário ou utilizador de automóvel;
Recusa expressa de alojamento em residências da Instituição, quando
atribuído em tempo útil.

5. ESTUDANTE DESLOCADO

5.1 - A situação de estudante deslocado será analisada caso a caso, sendo
condição a incompatibilidade de horários dos transportes públicos existentes
entre a Escola frequentada e a residência do AF.

5.2 - Após deferimento do processo de candidatura a alojamento os serviços
informam o estudante da data a partir da qual o mesmo estará disponível. Caso
o recuse os SAS poderão indeferir liminarmente futuras candidaturas, num
prazo nunca superior a 2 anos lectivos.

