COMUNICADO
Novas candidaturas a bolsa de estudos em 2019/2020
Informamos todos os estudantes do IPT que, dadas as circunstanciais atuais relacionadas com a
pandemia da doença COVID-19, foi emitido o despacho (consultá-lo aqui) do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, que alarga o prazo para candidatura a bolsa de estudo, ainda para
o presente ano letivo 2019/2020, até 24 de junho, em substituição da data 31 de maio que
normalmente seria a que vigoraria.
Assim, os estudantes que até ao presente momento não reunissem as condições de recursos
económicos para poderem beneficiar da atribuição de bolsa de estudo, mas que possam ter visto
a sua situação económica substancialmente alterada, poderão ainda, até àquela data de 24 de
junho, requerer a atribuição de bolsa de estudo.
Nestes casos a bolsa a atribuir será proporcional e atribuída a partir do mês seguinte ao da
submissão e até ao fim do ano letivo que termina em junho. No entanto, para candidaturas que
sejam submetidas em junho, considerar-se-á que o ano letivo só terminará em julho, subsistindo
assim, pelo menos, um mês potencial para atribuição de bolsa.
Entretanto lembramos que, mesmo para os estudantes que já beneficiem da atribuição de bolsa
de estudos, caso a sua situação económica tenha sido substancialmente alterada poderão, nos
termos do art.º 32.º do regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino
Superior, requerer a reapreciação do processo tendo em vista a alteração do valor da bolsa de
estudo atribuída.
Tomar, 5 de maio de 2020.
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