
 

 

 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 

O processo de candidatura deve integrar os seguintes elementos: 

 

 Requerimento, a fornecer pelo Balcão Único desta Câmara Municipal endereçado ao 
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa; 

 
 Atestado da Junta de Freguesia da área da residência do/a requerente, comprovando 

que reside no concelho de Lagoa há mais de 3 anos bem como a composição do 
agregado familiar; 

 
 Cartões de cidadão de todo o agregado familiar; 

 
 IBAN (Número Internacional de Conta Bancária), devidamente identificado com o 

nome do/ candidato/a; 
 

 Certidão de aproveitamento escolar do ano letivo anterior; 
 

 (caso o ano anterior tenha sido ensino secundário) Documento comprovativo da 
titularidade do curso do ensino secundário e da respetiva média final de curso; 

 
 Certidão ou verbete justificativo da matrícula no curso superior autenticada pela 

Universidade; 
 

 Declaração do valor de outras bolsas ou subsídios de estudo ou de sua inexistência; 
 

 Casos existam outros elementos do agregado familiar a estudar no presente ano 
letivo 2022/2023 é necessário comprovativo autenticado pela escola; 

 
 Rendimentos do agregado familiar (vencimento, fontes de receita e sua origem); 

 
 IRS - impostos pagos no ano civil anterior (nota de liquidação e declaração de IRS) 

de todo agregado; 
 

 Certidão de bens imóveis emitidos pelo Serviço de Finanças de todos os elementos 
do agregado familiar; 

 
 Certidões de dívida/ não dívida da Segurança Social e Autoridade Tributária de todos 

os elementos do agregado familiar;  
 

 Certidão de registo automóvel emitida pela Conservatória de Registo Automóvel ou 
Autoridade Tributária, de todos os elementos do agregado familiar; 

 
 Despesas a haver com os estudos nomeadamente propinas, alojamento e transporte 

(devidamente comprovados – com nome/nif do adquirente); 
 

 Despesas com saúde (devidamente comprovadas pelo/a médico/a); 
 



 

 

 
 

 Despesas com IMI/ Empréstimo Habitação/ Arrendamento; 
 

 Outros elementos que considere necessários e oportunos para a caraterização da 
situação económica. 


