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Atribuição de Bolsas de Mérito no Ensino Secundário a alunos subsidiados
 

 O Despacho nº 18987

alunos do Ensino Secundário que se encontrem em situação de poderem 

auxílios económicos atribuídos no âmbito da Acção Social Escolar, de acordo com a 

legislação aplicável e que tenham obtido no ano lectivo anterior classificação que revele 

mérito. 

Esta classificação discriminada no

é classificação média anual igual ou superior ao nível 4

superior na área de projecto

 A candidatura será formalizada

afixação dos resultados

 O regulamento será afixado nos placards da escola.
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AVISO 

Atribuição de Bolsas de Mérito no Ensino Secundário a alunos subsidiados

18987/2009 (II série), de 17 de Agosto, regulamenta a atribuição a 

alunos do Ensino Secundário que se encontrem em situação de poderem 

auxílios económicos atribuídos no âmbito da Acção Social Escolar, de acordo com a 

legislação aplicável e que tenham obtido no ano lectivo anterior classificação que revele 

Esta classificação discriminada no nº 2, do artigo 11º do supra mencionado despacho 

classificação média anual igual ou superior ao nível 4 e 

superior na área de projecto, para alunos candidatos à bolsa no 10º ano de escolaridade.

candidatura será formalizada nos Serviços de Administração Escolar

afixação dos resultados da avaliação final 

O regulamento será afixado nos placards da escola. 

Vertical de Escolas de Prado, 2010, Abril, 19

 

      O Director, 

 
      José António Vieira Peixoto 
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Atribuição de Bolsas de Mérito no Ensino Secundário a alunos subsidiados 

, regulamenta a atribuição a 

alunos do Ensino Secundário que se encontrem em situação de poderem beneficiar dos 

auxílios económicos atribuídos no âmbito da Acção Social Escolar, de acordo com a 

legislação aplicável e que tenham obtido no ano lectivo anterior classificação que revele 

º do supra mencionado despacho 

e menção de Satisfaz ou 

para alunos candidatos à bolsa no 10º ano de escolaridade. 

tração Escolar, logo após a 

9. - 
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BOLSAS DE MÉRITO 
(Despacho n.º 18987, de 17 de Agosto, da II.ª Série, do DR n.º 158) 

 
Artigo 11.º 

Bolsas de mérito 
 

1 — Os alunos matriculados no ensino secundário em estabelecimentos públicos, bem como em 
estabelecimentos particulares ou cooperativos em regime de contrato de associação, podem candidatar -se 
à atribuição de bolsas de mérito nos termos do regulamento publicado no anexo VI do presente despacho, 
do qual faz parte integrante. 
2 — Para efeitos do estabelecido no presente despacho, entende-se por «mérito» a obtenção pelo aluno 
candidato à atribuição da bolsa da seguinte classificação média anual, relativa ao ano de escolaridade 
anterior com aprovação em todas as disciplinas e na área de projecto do respectivo plano de estudo: 
a) 9.º ano de escolaridade — classificação igual ou superior a 4 e menção de Satisfaz ou superior na área 
de projecto; 
b) 10.º ou 11.º de escolaridade — classificação igual ou superior a 14 valores. 
3 — Por «bolsa de mérito» entende -se a prestação pecuniária anual destinada à comparticipação dos 
encargos inerentes à frequência do ensino secundário. 
4 — A atribuição da bolsa de mérito implica a isenção, durante o respectivo ano lectivo, do pagamento de 
propinas, taxas, emolumentos 
e imposto do selo devidos por passagem de diplomas e certidões de habilitações. 
5 — O montante da bolsa de mérito é o correspondente a duas vezes e meia o valor do indexante dos 
apoios sociais (IAS) em vigor no início do ano lectivo, correspondente ao valor de € 419,22 no que ao ano 
lectivo de 2009 -2010 se refere, de acordo com a Portaria n.º 1514/2008, de 24 de Dezembro. 
6 — A bolsa de mérito é acumulável com a atribuição dos auxílios económicos definidos para os alunos 
carenciados do ensino secundário e com a bolsa de estudo atribuída aos alunos do ensino secundário pelo 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. 

 
ANEXO VI 

Regulamento de Candidatura à Bolsa de Mérito 
(a que se refere o n.º 1 do artigo 11.º) 

1 — Candidatura: 
1.1 — Pode candidatar -se à atribuição de bolsa de mérito o aluno que satisfaça cumulativamente as 
seguintes condições: 
a) Ter obtido no ano lectivo anterior classificação que revele mérito, nos termos do n.º 2 do artigo 11.º do 
despacho que regula as condições de aplicação das medidas de acção social escolar previstas no artigo 36.º 
do Decreto -Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, e na Lei n.º 47/2006, de 28 de Agosto, para o ano lectivo de 
2009-2010; 
b) Encontrar -se em situação de poder beneficiar dos auxílios económicos atribuídos no âmbito da acção 
social escolar, de acordo com a legislação aplicável. 
1.2 — A candidatura à bolsa de mérito é apresentada no estabelecimento de ensino a frequentar pelo 
aluno, mediante requerimento, acompanhado dos documentos comprovativos da condição prevista na 
alínea b) do n.º 1.1. 
1.3 — Para efeitos do disposto no número anterior, são aplicáveis as normas relativas à produção de prova 
fixadas para a atribuição de auxílios económicos. 
2 — Atribuição e pagamento da bolsa de mérito: 
2.1 — A atribuição da bolsa de mérito é objecto de decisão expressa do director do respectivo 
estabelecimento de ensino. 
2.2 — A bolsa de mérito é anualmente processada em três prestações, a escalonar nas seguintes condições: 
a) 40 % no início do 1.º período lectivo; 
b) 30 % em cada um dos períodos lectivos subsequentes. 


