Bolsa Social

A bolsa de estudo é uma prestação para comparticipação nas despesas com a frequência de
um curso de especialização tecnológica, licenciatura, mestrado integrado e mestrado, ou com a
realização de um estágio profissional de caráter obrigatório.

Dirigido a estudantes que não tenham um nível mínimo adequado de recursos financeiros.

Se já concorreste a bolsa de estudo em anos anteriores, utiliza as credenciais (código de
utilizador e palavra-passe) que te foram atribuídas. Caso não as tenha, podes fazer a sua
recuperação na plataforma BeOn.

Se nunca utilizas-te a plataforma deves dirigir-te à instituição de ensino superior em que estás
inscrito e solicitar a atribuição do código de utilizador e palavra-passe (leva um documento
identificativo).

Documentação

Para poderes preencher o formulário online deverás ter os seguintes documentos do agregado
familiar:

- Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão,
- N.º de Contribuinte (NIF),
- N.º Segurança Social (NISS),
- IRS (caso tenham entregue a declaração),
- Lista de Imóveis ou IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) ou Caderneta Predial,
- E o teu N.º de Identificação Bancária – NIB.
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A informação e os documentos solicitados destinam-se a:

- Autorizar o acesso à informação fiscal e contributiva de todos os elementos do agregado
familiar;
- Verificar a satisfação das condições de elegibilidade;
- Calcular o rendimento per capita do agregado familiar;
- Calcular o valor da bolsa de estudo;
- Verificar o direito à perceção de complementos da bolsa de estudo.

Prazos de Candidatura

a) Entre 25 de junho e 30 de setembro;
b) Nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de setembro;
c) Nos 20 dias úteis subsequentes à emissão de comprovativo de início de estágio por parte da
entidade promotora.

Pagamento da bolsa

O pagamento da bolsa de estudo é efetuado, em dez prestações, diretamente ao estudante,
através de transferência bancária para a conta com o número de identificação bancária
indicada aquando da submissão do requerimento.

Para mais informações sobre documentação, prazos e condições deves dirigir-te aos SAS
(Serviços de Ação Social) ou GAS (Gabinete de Ação Social) da instituição de ensino superior
que frequentas ou pretendes frequentar.
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