
Documentos a entregar – Novos candidatos 

O pedido deve ser instruído com fotocópia de todos os documentos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (x) os 

documentos apresentados. 

Documentos de identificação (BI/CC), cartão de identificação fiscal, de todos os elementos do agregado 

familiar; 

Título/autorização de residência relativamente a pessoas oriundas de outros países; 

Comprovativo de matrícula em estabelecimento de ensino superior; 

Declaração comprovativa de apresentação de requerimento para a atribuição de bolsa de estudo no 

estabelecimento de ensino superior; 

Notificação de decisão do resultado da bolsa de estudo atribuída pela Direção Geral do Ensino Superior 

(DGES), sendo que em caso de indeferimento da candidatura, este terá que ser devidamente justificado; 

Declaração do estabelecimento de ensino frequentado no último ano letivo, com a discriminação das 

disciplinas frequentadas; 

Documento comprovativo de residência de todos os elementos do agregado familiar, sendo aceite a 

declaração obtida junto do Autoridade Tributária no Portal das Finanças; 

Declaração/Certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, que ateste a existência ou não de 

bens imóveis de todos os elementos do agregado familiar (pode obter através do portal das finanças); 

Declaração da Conservatória do Registo Automóvel que ateste a existência ou não de bens móveis sujeitos 

a registo de todos os elementos do agregado familiar (pode obter através do portal das finanças); 

Última declaração de IRS ou declaração negativa de rendimentos do agregado familiar; 

Nota demonstrativa da liquidação do imposto (pode obter através do portal das finanças); 

Última declaração de IRC do agregado familiar; 

Último recibo de vencimento de todos os elementos do agregado familiar; 

Comprovativo do Rendimento Social de Inserção do requerente/agregado familiar; 

Declaração da Segurança Social onde constem as prestações/remunerações que usufruem os elementos 

do agregado familiar e respetivos valores; 

Declaração do Instituto de Emprego e Formação Profissional que ateste quais os elementos do agregado 

familiar em situação de desemprego; 

Número de Identificação Bancária [NIB]; 

Declaração comprovativa da regulação das responsabilidades parentais e pensão de alimentos (do 

progenitor ou do Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores); 

Documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda, aquisição ou construção); 

Contrato de arrendamento e/ou declaração do valor da renda dos pais/senhorio com o respetivo 

comprovativo; 

Declaração médica comprovativa de doença crónica, prolongada ou de incapacidade permanente para o 

trabalho; 

 

 

 

 



Documentos a entregar – Candidatos com processo 

O pedido deve ser instruído com fotocópia de todos os documentos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (x) os 

documentos apresentados. 

Comprovativo de matrícula em estabelecimento de ensino superior; 

Declaração comprovativa de apresentação de requerimento para a atribuição de bolsa de estudo no 

estabelecimento de ensino superior; 

Notificação de decisão do resultado da bolsa de estudo atribuída pela Direção Geral do Ensino Superior 

(DGES), sendo que em caso de indeferimento da candidatura, este terá que ser devidamente justificado; 

Declaração do estabelecimento de ensino frequentado no último ano letivo, com a discriminação das 

disciplinas frequentadas; 

Última declaração de IRS ou declaração negativa de rendimentos do agregado familiar; 

Nota demonstrativa da liquidação do imposto (pode obter através do portal das finanças); 

Última declaração de IRC do agregado familiar; 

Último recibo de vencimento de todos os elementos do agregado familiar; 

Comprovativo do Rendimento Social de Inserção do requerente/agregado familiar; 

Declaração do Instituto de Emprego e Formação Profissional que ateste quais os elementos do agregado 

familiar em situação de desemprego; 

Número de Identificação Bancária [NIB]; 

Documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda, aquisição ou construção); 

Contrato de arrendamento e/ou declaração do valor da renda dos pais/senhorio com o respetivo 

comprovativo;  

 


