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b) Qualquer voluntário deve reconhecer as suas responsabilidades para com a comunidade 

e com a sociedade e ter consciência das consequências dos seus atos no que diz respeito 

ao idoso; 

c) O voluntário deve manter um elevado padrão de conduta, clarificar o seu papel, as suas 

obrigações e assumir a responsabilidade pelo seu comportamento, pelas decisões que 

toma, pelas técnicas que implementa e pelas suas consequências; 

d) O voluntário deverá respeitar e promover os direitos fundamentais das pessoas, a sua 

liberdade, dignidade, privacidade, autonomia e bem-estar físico e emocional; 

e) O voluntario deve tomar as providências necessárias para evitar prejudicar aqueles com 

quem interage de modo a minimizar danos quando os pode prever e não os pode evitar; 

f) O voluntário deve respeitar o sigilo profissional no exercício da sua profissão, ou seja, a 

confidencialidade do que lhe é dito ou do que venham a saber acerca da sua vida privada, 

incluindo a relação que têm com esta pessoa. Para evitar algum tipo de constrangimento, 

devem perguntar à pessoa quem é que sabe da prestação de voluntariado e o que é que 

pode ser contado a outros elementos da equipa (Ex. Técnico de Serviço Social, Psicólogo, 

Médico, Enfermeiro) no sentido de melhorar os cuidados e a qualidade de vida dos idosos.  

g) Quando há necessidade de recolher algum tipo de informação, deve ser feita de forma 

cuidadosa e limitar-se àquilo que é realmente importante para o bem-estar do idoso.  

TÍTULO III 

SOCIALIZAR + -  APOIO A ESTRATOS SOCIAIS COM INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA  

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 20.º/E1 

Âmbito de Aplicação 

O presente Título regula os apoios a atribuir a estratos sociais com insuficiência económica, 

promovendo a melhoria das suas condições de vida e integração na sociedade. 

Artigo 21.º/E1 

Cálculo dos Rendimentos 

1 - Para efeitos do presente título, o cálculo do rendimento per capita é efetuado com base nos 

nos valores dos rendimentos e despesas à data do pedido e não na declaração de rendimentos 

do ano anterior. 

2 - A fórmula para o cálculo do Rendimento per capita é (RF- (Dv+Df))/N sendo que: 

2.1 RF = Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar; 
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a) Trabalho dependente; 

b) Trabalho independente; 

c) Subsídio de turno; 

d) Pensões (incluindo de reforma, invalidez, sobrevivência, social e de alimentos); 

e) Bolsas de formação/bolsa de estudo/apoio para pagamento de propinas; 

f) Subsídio de desemprego; 

g) Subsídio Subsequente de Desemprego; 

h) Rendimento Social de Inserção; 

2.2 D V= Despesas Variáveis:  

a) Valor das taxas e impostos devidos (IRS, Segurança Social e outros); 

b) Despesas com primeira habitação (renda ou empréstimo à habitação e ainda despesas 

de alojamento no caso de estudantes deslocados); 

c) Despesas com respostas sociais; 

d) Despesas de propinas de frequência de ensino superior correspondente ao ano letivo, 

em que análise é efetuada, até ao valor máximo da propina em vigor no Ensino 

Superior Público (para efeito de cálculo o valor anual da propina é dividido por dez 

meses); 

e) Despesas com a aquisição de medicamentos de uso continuado/doença crónica; 

f) Despesas com o pagamento de pensão de alimentos.

2.3 DF = Despesas Fixas: 

São deduções que de acordo com as taxas fixas das faturas de gás, faturas de eletricidade e 

faturas de água, até ao limite máximo de 30,00€ mês. No caso dos agregados  não terem 

fornecimento de gás, também se aplica a taxa mínima do gás canalizado por uma questão de 

equidade. 

2.4 N = Número de elementos do agregado familiar.  

3 - Em situações de famílias monoparentais, unipessoais e com elementos com deficiência ou 

indivíduos com incapacidade superior a 60% utilizam-se fórmulas de cálculo diferenciadas: 

3.1 Nas famílias monoparentais e unipessoais, de acordo com a seguinte formula (80% 

RF - (Dv+Df))/N; 

3.2.Nas famílias com elementos com deficiência ou indivíduos com incapacidade superior 

a 60%, segundo a seguinte formula (80% RF - (Dv+Df)) / N + 0.5. 

4 - Nas situações de indivíduos maiores de 18 anos que, não estejam empregados, não 

frequentem o sistema de ensino/formação, não tenham nenhuma incapacidade e não se 

encontrem inscritos no centro de emprego, considera-se que os mesmos auferem o Salário 

Mínimo Nacional, com excepção dos indivíduos com mais de 60 anos, cujo estrato remuneratório 

não registe descontos há mais de dez anos.  
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Artigo 22.º/E1 

Apresentação de Documentos 

1 - Para consideração dos valores de despesa/receita mencionados deverão ser entregues os 

seguintes comprovativos:  

a) Cartão do Cidadão, ou na falta deste, Bilhete de Identidade e Número de Identificação 

Fiscal de todos os elementos do agregado familiar, se aplicável; 

b) Fotocópia da autorização de residência ou documento equivalente que habilite o 

candidato a permanecer de forma legal em território nacional, se aplicável; 

c) Declaração de rendimentos do ano anterior, na falta deste documento da Segurança 

Social, onde descrimine os últimos descontos, se aplicável; 

d) Recibo de vencimento discriminado do ordenado auferido, se aplicável; 

e) Declaração de abono de família emitida pelo Centro Distrital de Segurança Social, se 

aplicável; 

f) Declaração do valor da bolsa de formação e/ou estudo, se aplicável; 

g) Declaração do Centro de Emprego a comprovar situação de desemprego, se aplicável;  

h) Declaração da Segurança Social com identificação das prestações sociais auferidas, nos 

casos de pensionistas, indivíduos em situação de desemprego e de beneficiários de 

Rendimento Social de Inserção, assim como os últimos descontos efetuados, se aplicável; 

i) Recibo de renda de habitação ou declaração bancária com valor mensal de empréstimo 

para habitação, se aplicável; 

j) Recibo de mensalidade de respostas sociais, se aplicável; 

k) Declaração de instituição de ensino superior com valor da propina anual, se aplicável; 

l) Declaração médica atestando doença crónica ou doença com necessidade de uso 

continuado de medicação, com discriminação da medicação necessária, se aplicável; 

m)Declaração da farmácia comprovativa da despesa com os medicamentos de uso 

continuado conforme declaração médica, se aplicável; 

n) Comprovativo  do grau incapacidade e/ou deficiência, se aplicável; 

o) Apresentação de Certidão de Bens (Finanças), se aplicável; 

p) Atestado de residência que comprove a composição do agregado familiar e o tempo de 

residência no concelho, se aplicável; 

q) Comprovativo da pensão de alimentos, ou do pedido de apoio judicial para requerer 

pensão de alimentos, no caso de incumprimento comprovativo da participação do 

incumprimento, se aplicável. 

2 - Os documentos das alíneas o) e p), do número 1, do presente, poderão ser substituídos por 

uma declaração de compromisso de honra, sendo que o serviço poderá solicitar comprovativos 

dos mesmos em qualquer fase do processo.  
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3 - No casos dos trabalhadores independentes, os rendimentos mensais serão calculados com 

base na declaração de rendimentos do ano anterior, nos termos do código do IRS, dividido por 

12 meses. 

Artigo 23.º/E1 

Apreciação das Candidaturas / Apoios a Atribuir 

1 - A apreciação das candidaturas é feita pelos Serviços de Ação Social da Autarquia, tendo em 

conta o cumprimento dos artigos anteriores e os requisitos específicos de cada programa. 

2 - A atribuição dos apoios está sujeita à emissão de parecer pelo Conselho Local de Ação 

Social, mais concretamente pelo Núcleo Executivo da Rede Social. 

3 - Excetua-se do número anterior, o Capitulo VI, Secção I das Bolsas de Estudo e Secção II do 

Apoio para Pagamento de Propinas, uma vez que a sua regulamentação prevê a avaliação das 

candidaturas por um júri. 

CAPÍTULO II 

ÁGUEDA SOLIDÁRIA 

Artigo 24.º/E1 

Âmbito 

O programa Águeda Solidária destina-se a apoiar todos os idosos, pessoas com mobilidade 

condicionada ou portadoras de deficiência física e/ou mental residentes no concelho de Águeda, 

que, por falta de meios económicos ou rede de suporte, se veem impedidos de aceder aos 

serviços públicos ou privados ou aos bens necessários para assegurar o limiar mínimo de 

qualidade de vida. 

Artigo 25.º/E1 

Beneficiários 

1 - Para beneficiar do programa Águeda Solidária é necessário o cumprimento, cumulativo, das 

seguintes condições: 

a) Ter idade igual ou superior a 65 anos ou ser portador de deficiência física e/ou mental, 

clinicamente reconhecida como de incapacidade total para o trabalho, ou estar acamado 

sem meios complementares de apoio; 

b) Ter o agregado familiar o rendimento mensal (per capita), calculado de acordo com o 

previsto no artigo 21.º, igual ou inferior a 30% do Indexante dos Apoios Sociais. 
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2 - Podem ainda ser enquadradas neste programa, pessoas que apresentem situações 

diferentes das referidas no número anterior, sob proposta dos Serviços de Ação Social da 

Câmara Municipal. 

Artigo 26.º/E1 

Candidatura 

1 - A candidatura ao programa Águeda Solidária pode ser efetuada nos seguintes locais: 

a) No Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM) da Câmara Municipal, em horário 

normal de expediente; 

b) Nas sedes das Juntas de Freguesia e IPSS da residência, consoante os horários a 

designar pelas mesmas. 

2 – A ficha de candidatura deve ser acompanhada dos documentos referidos no artigo 22.º/E1.

Artigo 27.º/E1 

Análise de Candidatura 

A análise da candidatura é efetuada pelos serviços competentes da Câmara Municipal, sendo 

que a resposta à mesma deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 dias, após a entrega da 

documentação referida no artigo anterior. 

Artigo 28.º/E1 

Obrigações dos Beneficiários 

1 - Os beneficiários do programa são obrigados a informar a Câmara Municipal, com a 

antecedência mínima de 15 dias úteis, de situações relacionadas com: 

a) Alteração de residência; 

b) Alteração do rendimento (per capita) do agregado familiar, sendo que o serviço poderá 

solicitar informações adicionais sobre as condições de acesso em qualquer fase do 

processo. 

2 - O beneficiário obriga-se ao fornecimento de material necessário. 

Artigo 29.º/E1 

Benefícios 

1 - A adesão ao programa Águeda Solidária confere o acesso gratuito a mão-de-obra nas 

seguintes tarefas: 

a) Pequenos trabalhos de eletricista, como, por exemplo, mudar tomadas, lâmpadas, entre 

outros; 
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b) Pequenos trabalhos de canalizador, como, por exemplo, mudar torneiras, sanitas, 

lavatórios, entre outros; 

c) Pequenos trabalhos de carpinteiro, como, por exemplo, mudar fechaduras, dobradiças, 

desempenar portas e janelas, entre outros; 

d) Pequenos trabalhos de serralheiro, como, por exemplo, reparações de portões, entre 

outros; 

e) Pequenos trabalhos de pedreiro, como por exemplo, substituição de telhas, etc; 

f) Deslocação de cargas e mobílias; 

g) Entrega de bens essenciais à economia doméstica.

2 - Mediante análise dos Serviços de Ação Social e a aprovação pela Câmara Municipal, poderá 

o programa apoiar a aquisição dos materiais necessários à realização dos serviços acima 

mencionados. 

3 - O acesso aos benefícios referidos no número 1, do presente artigo, é solicitado através da 

Linha de Apoio disponibilizada para o efeito (800 084 444), endereço eletrónico 

(aguedasolidaria@cm-agueda.pt). 

Artigo 30.º/E1 

Cessação de Benefícios  

1 - A Câmara Municipal reserva-se no direito de fazer cessar os benefícios do programa Águeda 

Solidária a um determinado beneficiário, quando forem detetadas situações de irregularidade nos 

documentos apresentados no processo de candidatura ou forem prestadas falsas declarações 

pelo mesmo. 

2 - A cessação dos benefícios deverá ser comunicada com o prazo de 10 dias de antecedência, 

podendo o beneficiário apresentar reclamação por escrito, nos termos do disposto no Código do 

Procedimento Administrativo. 

Artigo 31.º/E1 

Validade 

1 - A adesão ao programa Águeda Solidária é válida pelo prazo de 2 anos, findo o qual será 

necessário o beneficiário apresentar requerimento para revalidação da sua condição.

2 - A Câmara Municipal reserva-se no direito de terminar o programa, mediante comunicação 

aos beneficiários, com a antecedência mínima de 30 dias. 

CAPÍTULO III 

HABITAÇÃO  

Artigo 32.º/E1 
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Âmbito 

O presente Capítulo divide-se em quatro secções:  

1 - Base municipal das necessidades habitacionais; 

2 - Atribuição de Habitação Municipal;  

3 - Subsídio ao arrendamento;  

4 - Apoio a obras para melhoria das condições habitacionais e apoio à melhoria do edificado. 

SECÇÃO I 

BASE MUNICIPAL DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS 

Artigo 33.º/E1 

Âmbito 

1 - O Serviço de Ação Social cria uma base de dados, na qual serão registadas as necessidades 

habitacionais dos munícipes que se dirigem ao atendimento da autarquia. 

2 - Esta base de dados registará também as situações encaminhadas pelas IPSS. 

3 - A validação da informação registada na base será efetuada anualmente, um ano após a 

inscrição do agregado ou da sua última atualização, através de requerimento para revalidação da 

condição do agregado, sob pena de ficarem excluídos da base. 

Artigo 34.º/E1 

Condições de Registo na Base 

1 - São registadas na base as necessidades habitacionais dos munícipes que reúnam, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Ser natural do concelho de Águeda ou residente, há mais de dois anos; 

b) Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

c) Ter o agregado familiar o rendimento mensal per capita, calculado de acordo com o 

artigo 21.º/E1, igual ou inferior a 30% do Indexante dos Apoios Sociais; 

d) Não ser, qualquer elemento do agregado familiar, ex-arrendatário municipal com ação 

de despejo, transitada em julgado, ex-arrendatário que tenha abandonado um fogo 

municipal ou tenha sido identificado como ocupante ilegal de uma habitação municipal, ou 

ainda que tenha incumprido no programa de subsídio ao arrendamento, há menos de cinco 

anos; 

e) Não ter, qualquer elemento do agregado, beneficiado de uma indemnização em 

alternativa à atribuição de uma habitação municipal ou estar a usufruir de apoios 

financeiros públicos para fins habitacionais. 
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2 - Os munícipes são obrigados a informar a Câmara Municipal, de situações relacionadas com 

alteração do rendimento (per capita) do agregado familiar, calculado de acordo com o artigo 

21.º/E1, sendo que o serviço poderá solicitar informações adicionais sobre as condições de 

acesso em qualquer fase do processo. 

Artigo 35.º/E1 

Priorização e Atribuição de Apoios 

1 - Trimestralmente é feita uma monitorização da base, com vista à priorização das intervenções 

e ao encaminhamento para os programas que fazem parte deste Capítulo. 

2 - Nas situações em que o número de necessidades ultrapasse a capacidade de oferta de 

apoios disponível, procede-se a uma seleção das situações de maior carência de acordo com a 

aplicação da pontuação e coeficientes do mapa seguinte. 

Variáveis Categorias Pontos Coeficiente Classificação

Sem alojamento 12  

Estruturas provisórias 

(barraca, roulotte, outro) 
9  

Partes de edificações (parte 

de casa, pensão, quarto, 

estabelecimento coletivo) 

6  

Edificações (casa 

emprestada) 
3  

Tipo de 

alojamento 

Edificações (casa 

arrendada, casa de função) 
0 

1,2 

Falta de habitação 10  

Falta de condições de 

habitabilidade/salubridade 

(risco de ruína, ou sem 

instalações sanitárias, sem 

cozinha, sem esgoto, sem 

água, sem eletricidade) 

8 

Desadequação do 

alojamento por motivo de 

limitações de mobilidade ou 

sobrelotação 

6 

Motivo do 

Pedido de 

Habitação 

Outros motivos 0 

1 

Tempo de Mais de 5 anos 3 0.5  
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De 3 a 5 anos 1  Residência 

no 

Concelho 

de Águeda 

Inferior a 3 anos 0 

Mais de 3 anos 3  

De 1 a 3 anos 1  

Tempo de 

Trabalho 

no 

concelho 

de Águeda 

Inferior a 1 ano 0 

0.3 

Monoparental 8  Tipo de 

Família Restantes 0 
2 

Agregado com 3 ou mais 

dependentes 
8 

Agregado com 1 ou 2 

dependentes 

6  

Constituiçã

o do 

Agregado 

Familiar Isolado ou agregado sem 

dependentes 

4 

0.7 

Com 2 ou mais elementos 12  

Com 1 elemento 8  

Elementos 

com 

Deficiência 

ou doença 

crónica 

comprovad

a 

Sem elementos 0 

1.6 

Com 2 ou mais elementos 8  

Com 1 elemento 6  

Elementos 

com grau 

de 

Incapacida

de igual ou 

superior a 

60% 

Sem elementos 0 

0.7 

Com 2 ou mais elementos 6  Pessoas 

em idade Com 1 elemento 4 

0.7 
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ativa com 

Incapacida

de para o 

Trabalho 

Sem elementos 

0  

[ 0% - 20 %[ 25  

[ 20% - 40%[ 20  

[ 40% - 60%[ 15  

[ 60% - 80%[ 10  

[ 80% - 100%[ 5  

Escalões 

de 

Rendiment

o Per 

Capita em 

função do 

IAS 
Superior a 100%  

0 

3.5 

SECÇÃO II 

ATRIBUIÇÃO HABITAÇÃO MUNICIPAL 

Artigo 36.º/E1 

Procedimento 

Para além do definido na legislação em vigor, a Câmara Municipal pode, em situações 

devidamente fundamentadas atribuir habitação municipal, nomeadamente nas seguintes 

condições: 

a) Da monitorização e priorização da base de dados, de acordo com o disposto no artigo 

35.º/E1;  

b) Em situações de emergência social, nomeadamente inundações, incêndios ou outras 

catástrofes de origem natural ou humana;  

 c) Outras situações socialmente relevantes. 

Artigo 37.º/E1 

Contrato 

1 - A formalização da atribuição do fogo é efetuada por contrato de arrendamento, escrito e 

assinado entre representante legal da Câmara Municipal e o arrendatário. 

2 - O contrato é assinado em duplicado ficando um exemplar com cada uma das partes. 

3 - Do contrato constam, pelo menos, os seguintes elementos: 

a) A identificação de quem representa o Município de Águeda no ato e em que qualidade; 

b) A identidade do arrendatário, identificação civil e fiscal e a composição do respetivo 

agregado familiar; 

c) A menção do fim a que a fração se destina; 

d) O número e data da licença ou autorização de utilização, caso se aplique; 
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e) O número e a data do certificado de desempenho energético e da qualidade do ar 

interior; 

f) O valor da renda; 

g) A fórmula de cálculo da renda; 

h) O prazo do arrendamento; 

i) A menção expressa aos fundamentos de resolução do contrato; 

j) A data de celebração. 

4 - O valor da renda é arredondado para a unidade de euro imediatamente superior e não pode 

exceder o valor do preço técnico, nem ser inferior a 1% do salário mínimo nacional.

Artigo 38.º/E1 

Renda 

1 - A utilização das habitações municipais implica o pagamento de uma renda em regime de 

renda apoiada, calculada mediante aplicação da fórmula legalmente consagrada na legislação 

em vigor, tendo em conta os rendimentos do agregado familiar. 

2 - A renda é atualizada anualmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 

agregado familiar, ou sempre que se verifique alteração na composição do agregado familiar 

e/ou no seu rendimento. 

3 - Para efeito do disposto no número anterior, o arrendatário deve fazer prova documental dos 

rendimentos do agregado familiar e menção da respetiva composição nos Serviços de Ação 

Social, até ao final do mês de maio. 

4 - O pagamento da renda deve ser feito no Gabinete de Atendimento ao Munícipe da Câmara 

Municipal, até ao último dia do mês a que se reporta. 

5 - Passado o prazo estabelecido para o apagamento da renda, aplica-se uma multa no valor de 

50% do valor da mesma, que pode ser isentada pelo Presidente da Câmara Municipal, ou 

Vereador com competência delegada, em situações excecionais, caso o inquilino tenha 

comunicado, antes do prazo estabelecido, por escrito à Autarquia a sua dificuldade em pagar a 

renda daquele mês. 

6 - Quando existe mora de pagamento superior a três meses, fixa-se por acordo entre as partes 

um plano de pagamento faseado da dívida. 

7 - Quando não for possível estabelecer o acordo previsto no ponto anterior ou se verificar 

incumprimento do mesmo por um período superior a três meses, será encaminhado para ação 

de despejo. 

 8 - A não entrega dos elementos referidos no número 3, do presente artigo ou, nos demais 

casos constantes na legislação que regulamenta o regime de renda apoiada, implica o 

pagamento por inteiro do preço técnico.. 
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Artigo 39.º/E1 

Transmissão do Direito à Habitação 

1 - Por morte do primitivo arrendatário, a habitação é transmitida por direito: 

a) Ao cônjuge com residência no locado; 

b) A pessoa que com ele viva em união de facto há mais de dois anos; 

c) Ao ascendente em 1.º grau que com ele coabitasse há mais de um ano; 

d) Ao filho ou enteado com menos de 1 ano de idade ou que com ele coabitasse há mais 

de 1 ano e seja menor de idade ou, tendo idade inferior a 26 anos e frequente o  ensino 

secundário  ou superior; 

e) Ao filho ou enteado, que com ele coabitasse há mais de um ano, portador de 

deficiência com grau comprovado de incapacidade superior a 60%. 

2 - A habitação é ainda transmitida ao cônjuge a quem o arrendado, enquanto morada de família, 

for atribuído em resultado de divórcio. 

3 - As situações que impliquem a alteração da titularidade do contrato de arrendamento devem 

ser comunicadas pelo interessado aos serviços municipais até 90 dias sobre a data dos factos. 

4 - Para reconhecimento das situações descritas no presente artigo é necessário realizar prova 

documental da condição invocada, a qual é objeto de apreciação pelos Serviços de Ação Social 

e despacho do Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada, seguido da 

atualização da titularidade do contrato e respetiva atualização da renda. 

Artigo 40.º/E1 

Responsabilidade da Realização de Obras 

1 - São obras de conservação ou reparação da responsabilidade e a cargo do arrendatário, sob 

autorização da autarquia: 

a) A manutenção ou substituição do revestimento dos pavimentos; 

b) A reparação de rodapés, portas interiores e estores; 

c) A substituição ou reparação de torneiras, fechos, fechaduras, interruptores, tomadas e 

instalação elétrica, louças sanitárias, autoclismos e armários de cozinha; 

d) A substituição de vidros partidos; 

e) As pinturas interiores. 

2 – Os arrendatários apenas poderão solicitar à autarquia a realização que se tornem 

necessárias para assegurar o seu conforto e segurança, desde que estas não resultem de uma 

utilização descuidada e danosa da habitação e sempre de acordo com a disponibilidade dos 

serviços. 

Artigo 41.º/E1 

Resolução do Contrato de Arrendamento 
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A resolução do contrato processa-se de acordo com a legislação em vigor. 

SECÇÃO III 

SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO 

Artigo 42.º/E1 

Objeto 

A presente secção estabelece os princípios gerais da atribuição ao apoio económico ao 

arrendamento de habitações para residência permanente, decorrente da monitorização e 

priorização da base de dados, prevista no artigo 35.º/E1. 

Artigo 43.º/E1 

Atribuição do Subsídio 

1 - O subsídio ao arrendamento será atribuído sob proposta dos Serviços de Ação Social, 

conforme artigo 35.º/E1, para uma das seguintes formas: 

a) Pagamento de rendas que se encontrem em débito (até seis meses); 

b) Apoio no pagamento do valor da renda mensal, pelo prazo mencionado na proposta 

até ao limite máximo de 12 meses; 

c) Pagamento das rendas iniciais de um contrato (até dois meses). 

2 - Salvo em casos devidamente fundamentados pelos Serviços de Ação Social, os apoios 

referidos no número anterior não são cumulativos entre si e têm como montante máximo os 

valores referidos no artigo 47.º/E1.  

Artigo 44.º/E1 

Condições de Acesso 

São condições de acesso à atribuição do subsídio ao arrendamento, para além das mencionadas 

no artigo 34.º/E1, as seguintes: 

i) Ter o agregado familiar o rendimento mensal (per capita), calculado de acordo com o 

artigo 21.º/E1, igual ou inferior a 30% do Indexante dos Apoios Sociais; 

ii) Não ser proprietário, usufrutuário de qualquer bem imóvel urbano; 

iii) Não ser titular de qualquer outro contrato de arrendamento habitacional, para além 

daquele sobre o qual incide o pedido de apoio; 

iv) Não ser beneficiário de qualquer outro programa de apoio ao arrendamento; 

v) O arrendatário não pode ser familiar direto ou linha afim do proprietário. 

Artigo 45.º/E1 

Adequação da tipologia 
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1 - Para a atribuição do apoio, a tipologia da habitação tem de corresponder a dimensão do 

agregado, segundo a seguinte distribuição: 

Composição do Agregado familiar

  Mínimo Máximo

Uma pessoa T0  T2

Duas pessoas T1 T2

Três pessoas  T2 T3

Quatro pessoas  T2 T3

Cinco pessoas  T3 T4

Mais de seis pessoas  T3 T4

2 - Em situações excecionais e devidamente justificadas, o serviço pode propor que não se 

aplique o número anterior. 

Artigo 46.º/E1 

Renda Máxima Admitida 

As rendas admissíveis a subsídio têm os seguintes valores máximos: 

T0 e T1  T2 e T3 T4 e T5

300 € 350 € 450 €

Artigo 47.º/E1 

Apoio Financeiro 

O subsídio ao arrendamento a atribuir por agregado familiar tem os seguintes valores máximos: 

a) Trezentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos mensais (382,50€), para apoio no 

pagamento do valor da renda mensal; 

b) Dois mil e setecentos euros (2.700€) para pagamento de rendas que se encontrem em 

débito; 

c) Novecentos euros (900,00€), para o pagamento das rendas iniciais do contrato. 

Artigo 48.º/E1 

Cálculo do Valor do Subsídio 

1 - O subsídio será atribuído com base na atribuição de um escalão calculado em função da taxa 

de esforço (TE). 

2 – A taxa de esforço é calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

(Valor da renda x 100%) / RM 
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3 - O Rendimento Mensal (RM) é calculado com base no n.º 2.1 e alienas a) e f) do n.º 2.2 do 

artigo 21.º/E1, somando todos os rendimentos e descontando o valor das taxas e impostos e 

ainda de despesas com o pagamento da pensão de alimentos. 

Escalão Taxa de Esforço  % do Apoio

1º Escalão  86% a 100%  85%

2º Escalão  71% a 85%  80%

3º Escalão  61% a 70%  70%

4º Escalão  51% a 60%  60%

5º Escalão  35% a 50%  50%

6º Escalão  25% a 34%  40%

Artigo 49.º/E1 

Formalização do Apoio 

1- O apoio é formalizado através de um protocolo entre a autarquia, o inquilino, o senhorio do 

imóvel a arrendar e outros intervenientes no contrato de arrendamento, do qual deve constar 

para além de outras cláusulas, o montante do valor atribuído, a duração do apoio e a 

necessidade da entrega mensal dos recibos de renda.  

2 - O incumprimento do protocolo, implica a impossibilidade de se candidatar a qualquer apoio 

habitacional da Câmara Municipal durante 5 anos. 

Artigo 50.º/E1 

Pagamento da Renda 

1 - O subsídio atribuído pela Câmara Municipal, constitui a parte não paga pelo arrendatário, e é 

creditado diretamente ao senhorio, por transferência bancária, até ao dia oito de cada mês. 

2 - O senhorio emite mensalmente dois recibos, um em nome da Câmara Municipal onde conste 

o valor do subsídio atribuído e outro em nome do inquilino com o valor recebido do mesmo. 

3 - O inquilino deve entregar os recibos mencionados no número anterior na Autarquia, até ao 

dia 20 do mês correspondente, para que se possa processar o pagamento do mês seguinte. 

4 - A não entrega dos recibos implica a suspensão do apoio, que será retomado assim que o 

beneficiário do apoio regularizar a entrega dos mesmos, não havendo direito a retroativos. 

Artigo 51.º/E1 

Denúncia do Contrato de Arrendamento 

1 - A denúncia do contrato de arrendamento por qualquer das partes, deve ser comunicada à 

Câmara Municipal, no prazo máximo de 15 dias, de forma a suspender o pagamento do subsídio 

ao senhorio. 
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2 – Nas situações de denúncia do contrato de arrendamento, o apoio conferido fica suspenso, 

pelo prazo de três meses, até o beneficiário arrendar nova habitação, ficando o valor do apoio 

sujeito a reanálise e à celebração de novo contrato. 

3 - Sempre que a denúncia do contrato de arrendamento seja justificada com o incumprimento 

do contrato por parte do inquilino é automaticamente cancelado o pagamento do subsídio 

conferido. 

Artigo 52.º/E1 

Acompanhamento, Controlo e Revisão 

1 - O subsídio atribuído pode ser reavaliado sempre que se verifique alteração do rendimento 

mensal do agregado familiar, designadamente, por morte, invalidez permanente, desemprego ou 

saída/entrada de pelo menos um membro do agregado familiar. 

2 – Os beneficiários têm de comunicar, por escrito, aos Serviços de Ação Social e no prazo 

máximo de 30 dias, qualquer alteração na composição ou nos rendimentos do agregado familiar. 

3 - Os serviços procedem à reanálise dos subsídios, sempre que o arrendatário apresentar sinais 

exteriores de riqueza, não condizentes com a declaração de rendimentos apresentada. 

4 - O beneficiário deverá prestar todas as informações solicitadas, durante a vigência do apoio 

concedido. 

5 - A prestação de falsas declarações na tentativa ou obtenção efetiva de algum dos benefícios 

referidos no presente Capítulo, determina, para além de eventual procedimento criminal, a 

devolução das quantias recebidas indevidamente, acrescida dos juros legais. 

Artigo 53.º/E1 

Cancelamento  

No caso de cancelamento do subsídio, a Câmara Municipal comunica ao senhorio, com uma 

antecedência mínima de oito dias a suspensão do pagamento. 

SECÇÃO IV 

APOIO A OBRAS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS 

Artigo 54.º/E1 

Apoio à Melhoria do Edificado 

1 - Os apoios no âmbito da presente Secção destinam-se a: 

a) Obras de conservação, reparação ou beneficiação em habitação própria e residência do 

agregado, nomeadamente em situações de reparações de estragos provocados por 

incêndios ou outras catástrofes; 
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b) Adaptação de habitações de forma a criar acessibilidades a pessoas com mobilidade 

reduzida.  

2 - Os apoios referidos no número anterior são atribuídos anualmente até ao limite da verba 

contemplada em orçamento. 

Artigo 55.º/E1 

Tipologia dos Apoios 

Os apoios dividem-se nas seguintes formas: 

a) Apoio monetário, total ou parcial, mediante do comprovativo da despesa pelo beneficiário, 

ou pagamento direto ao fornecedor/executante mediante apresentação de comprovativo; 

b) Cedência de material ou equipamento conforme artigo 59.º/E1; 

c) Cedência de maquinaria e equipamento; 

d) Cedência de mão-de-obra para pequenos serviços; 

e) Apoio técnico para emissão de licenças necessárias à concretização da obra a apoiar. 

Artigo 56.º/E1 

Condições de Acesso 

1 - São condições de acesso ao apoio para a melhoria do edificado, para além das mencionadas 

no artigo 34.º/E1, as seguintes: 

a) Seja o prédio do pedido de apoio propriedade exclusiva de um ou mais membros do 

agregado familiar, ou quando a propriedade do prédio tenha sido transmitida para o 

requerente por sucessão “mortis causa”; 

b) Não possuir o candidato individual, ou o agregado familiar, quota superior a 25% de 

outro prédio ou fração autónoma destinada a habitação, nem, em qualquer dos casos, 

receber rendimentos decorrentes da propriedade de quaisquer bens imóveis; 

c) Obras que não possam ser enquadradas nos mecanismos de apoio previsto pelo 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP e/ou outras entidade particulares ou 

públicas; 

d) Situações relativas a obras abrangidas por programas de apoio, mas neste caso 

unicamente quando os mesmos se revelarem comprovadamente insuficientes para a sua 

realização. 

2 - Em casos excecionais, não enquadrados nos números anteriores e devidamente justificados, 

o deferimento do apoio fica dependente de aprovação pelo Executivo Municipal. 

Artigo 57.º/E1 

Rede de Abastecimento de Água 
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1 - Nas habitações/edificações que não possuam ligação à rede pública de abastecimento de 

água e saneamento, a Autarquia pode, mediante o requerimento dos interessados, comparticipar 

ou assegurar o pagamento da execução dos ramais de água e saneamento de ligações 

superiores a 20 metros, desde que se cumpra uma das seguintes condições: 

a) A habitação esteja licenciada ou seja passível de licenciamento de acordo com a 

legislação em vigor aplicável; 

b) A habitação se situe no interior do perímetro urbano definido em instrumento de gestão 

territorial válido. 

2 - No caso das edificações que não reúnam as condições definidas nas alíneas do número 

anterior, é possível a comparticipação do pagamento na execução dos ramais de água, mediante 

aprovação pelo Executivo Municipal. 

Artigo 58.º/E1 

Rede elétrica 

1 - Nas habitações/edificações ocupadas por famílias carenciadas, a Autarquia pode, mediante o 

requerimento dos interessados, apoiar as obras de requalificação da instalação elétrica, com 

vista à sua certificação por parte da CERTIEL, para posterior ligação à rede elétrica. 

2 - O referido no número anterior, passa pela comparticipação ou pagamento do valor 

correspondente às obras necessárias, até um montante máximo de 1.500,00 €. 

Artigo 59.º/E1 

Constituição de Fundo de Materiais 

1 - Nos termos do presente é criado o fundo de materiais e serviços, constituído pelo conjunto de 

materiais de construção, equipamentos ou serviços, cedidos ou a ceder por mecenas através de 

protocolo de mecenato. 

2 - Os materiais, equipamentos e afins são inseridos numa base de dados que identifica o 

mecenas, tipo e quantidade do material, disponibilidade temporal e localização. 

3 - No caso de se tratar de uma prestação de serviço, é identificado na base de dados o 

mecenas, tipo de serviço e disponibilidade de horários para a sua realização. 

4 - A utilização dos materiais, equipamentos e afins e/ou serviços constituídos neste fundo, faz-

se tendo em conta os pedidos existentes e como complemento à alínea b), c) e d) do artigo 

55º/E1. 

CAPÍTULO IV 

APOIO NA ENTREGA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  
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Artigo 60.º/E1 

Entrega de Medicamentos 

1 - Podem candidatar-se ao apoio na entrega de medicamentos ao domicílio, na área de 

abrangência do Concelho de Águeda, os indivíduos que comprovem ter um rendimento mensal 

per capita, calculado de acordo com o artigo 21.º/E1, igual ou inferior a 30% do Indexante dos 

Apoios Sociais, e desde que cumpram um dos seguintes requisitos: 

a) O indivíduo ou todos os indivíduos do agregado familiar a quem se destinam os 

medicamentos se encontram em situação de isolamento social e geográfico; 

b) O indivíduo a quem se destina os medicamentos apresenta mobilidade condicionada; 

c) O indivíduo ou todos os indivíduos do agregado familiar a quem se destinam os 

medicamentos sejam portadoras de deficiência física e/ou mental. 

2 - Os munícipes são obrigados a informar a Câmara Municipal, de situações relacionadas com 

alteração do rendimento (per capita) do agregado familiar, calculado de acordo com o artigo 

21.º/E1, sendo que o serviço poderá solicitar informações adicionais sobre as condições de 

acesso em qualquer fase do processo. 

Artigo 61.º/E1 

Aquisição de Medicamentos 

1 - Podem candidatar-se ao apoio para aquisição de medicamentos, os indivíduos que 

comprovem ter um rendimento mensal per capita, calculado de acordo com o artigo 21.º/E1, igual 

ou inferior a 30% do Indexante dos Apoios Sociais, e desde que cumpram um dos seguintes 

requisitos: 

a) O Indivíduo ou todos os indivíduos do agregado familiar a quem se destinam os 

medicamentos tenham mais de 65 anos de idade; 

b) O indivíduo apresente doença crónica ou doença que necessite de tratamento 

prolongado; 

c) O indivíduo ou todos os indivíduos do agregado familiar a quem se destinam os 

medicamentos sejam portadoras de deficiência física e/ou mental.  

2 - A comparticipação das despesas com aquisição de medicamentos, diz respeito aos 

medicamentos considerados pelo médico como indispensáveis, e sujeitos ao escalão reduzido 

do IVA, na parte não apoiada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), mediante apresentação de 

receita médica. 

3 - A comparticipação referida no número anterior não pode ultrapassar 100,00€ anuais por 

indivíduo, sendo que o valor máximo por agregado familiar não pode ultrapassar os 300,00€ 

anuais, podendo este apoio ser atribuído numa única receita médica do SNS, ou ser atribuído de 

forma faseada, através da apresentação na Autarquia dos comprovativos de despesa. 
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4 - O apoio inscrito nos números anteriores será atribuído anualmente até ao limite da verba 

contemplada em orçamento. 

5 - Os indivíduos que cumulativamente pretendam o apoio mencionado no artigo 60.º/E1 devem 

manifestar a pretensão do mesmo no formulário de candidatura. 

6 - Os munícipes são obrigados a informar a Câmara Municipal, de situações relacionadas com 

alteração do rendimento (per capita) do agregado familiar, calculado de acordo com o artigo 

21,º/E1, sendo que o serviço poderá solicitar informações adicionais sobre as condições de 

acesso em qualquer fase do processo. 

Artigo 62.º/E1 

Aquisição de Ajudas Técnicas e Outros Equipamentos Destinados à Saúde 

1 - Podem candidatar-se à comparticipação para a aquisição de ajudas técnicas, os indivíduos 

que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 a) Ter-lhe sido indeferido pela Segurança Social o pedido para a mesma ajuda técnica; 

 b) Ter um rendimento mensal per capita, calculado de acordo com o artigo 21.º/E1, igual 

ou inferior a 30% do Indexante dos Apoios Sociais. 

2 - A comparticipação para a aquisição de ajudas técnicas está sujeita à apresentação de 

prescrição médica. 

3 - O apoio inscrito nos números anteriores será atribuído anualmente até ao limite da verba 

contemplada em orçamento. 

4 - Os munícipes são obrigados a informar a Câmara Municipal, de situações relacionadas com 

alteração do rendimento (per capita) do agregado familiar, calculado de acordo com o artigo 

21.º/E1, sendo que o serviço poderá solicitar informações adicionais sobre as condições de 

acesso em qualquer fase do processo. 

Artigo 63.º/E1  

Tramitação dos pedidos 

1 - Para poder usufruir dos apoios mencionados nos artigos 60.º/E1, 61.º/E1 e 62.º/E1 do 

presente Capítulo, os candidatos devem preencher anualmente um requerimento disponível nos 

Serviços de Ação Social e entregar a documentação exigida. 

2 - Após a entrega da candidatura, os Serviços de Ação Social analisam e emitem parecer, que é 

remetido ao Presidente ou Vereador com competência delegada para despacho. 

3 - A resposta à candidatura é comunicada ao beneficiário no prazo de trinta dias.

CAPÍTULO V 

APOIOS PONTUAIS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
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Artigo 64.º/E1 

Apoios 

A Câmara Municipal pode apoiar intervenções pontuais de caráter social não previstas nos 

pontos anteriores e/ou de emergência, através de apoio financeiro, técnico ou logístico, 

atendendo ao pedido efetuado. 

Artigo 65.º/E1 

Tramitação do Pedido 

1 - O pedido é formalizado através do preenchimento de requerimento ou encaminhamento pelos 

Serviços de Ação Social ou entidades concelhias. 

2 - O pedido deve identificar os interessados, descrever a situação, os motivos do pedido e o tipo 

de apoio pretendido, reservando-se a Autarquia no direito de solicitar informação complementar. 

Artigo 66.º/E1 

Avaliação 

1 - A avaliação do pedido deve ser precedida de parecer dos Serviços de Ação Social, parecer 

esse que será remetido ao Executivo Municipal para aprovação. 

2 - A avaliação e decisão final devem considerar a urgência do pedido e ponderar eventuais 

apoios concedidos por outras entidades. 

CAPÍTULO VI 

EDUCAÇÃO  

SECÇÃO I 

Artigo 67.º/E1 

Bolsas de Estudo do Ensino Superior 

1 - São atribuídas Bolsas de Estudo, em número a definir pelo Executivo Municipal, por ano 

escolar, a alunos carenciados que frequentem o ensino superior, até ao limite da verba 

contemplada em orçamento. 

2 - Em cada ano letivo a bolsa é paga em dez prestações mensais de 150,00€ cada. 

3 - A Bolsa de Estudo é atribuída no número de anos letivos, mais um, no caso de cursos até 

três anos e mais dois, nos casos de cursos de quatro ou mais anos. 

4 - A Bolsa de Estudo é atribuída a estudantes que frequentem qualquer ciclo de estudos. 

5 - O valor da bolsa pode ser atualizado pela Câmara Municipal de acordo com a taxa de 

inflação.  
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6 - A atribuição de Bolsa de Estudo não é cumulativa com a atribuição, pela Câmara Municipal, 

do apoio para pagamento das propinas. 

Artigo 68.º/E1 

Candidaturas 

1 - As condições da candidatura, designadamente no que se refere à abertura de concurso, aos 

requisitos dos candidatos e ao local de entrega da documentação, são divulgadas através da 

Comunicação Social Local, Juntas de Freguesia, site da Câmara Municipal e nas Escolas 

Secundárias do Concelho de Águeda. 

2 - O Presidente da Câmara Municipal ou o Vereador com competência delegada, fixa para cada 

ano letivo a data limite da candidatura, bem como a data de reunião da Comissão de análise das 

candidaturas. 

3 - A candidatura é efetuada através do preenchimento do formulário tipo, onde são referidos 

todos os elementos necessários para a avaliação da candidatura (curriculum escolar, situação 

social e económica, documentos a anexar, etc.), disponível no site da Câmara Municipal. 

Artigo 69.º/E1 

Requisitos de Candidatura 

Podem candidatar-se à concessão de bolsas de estudo os alunos que satisfaçam 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Possuam nacionalidade portuguesa ou estejam autorizados a residir em Portugal pelas 

entidades competentes; 

b) Sejam naturais de Águeda ou residentes no concelho de Águeda há mais de doisanos; 

c) Não possuam habilitação ou curso equivalente àquele que pretendem frequentar; 

d) Tenham visto aprovada a sua candidatura ao ensino superior no ano em que se 

candidatam ou que já frequentem o ensino superior com aproveitamento escolar; 

e) Pertençam a um agregado familiar cujo rendimento per capita, calculado nos termos do 

artigo 21.º/E1, seja inferior ao montante do salário mínimo nacional em vigor à data do 

concurso; 

f) Apresentem declaração de compromisso de honra dos titulares da Declaração de 

Rendimentos da qual façam parte, em como não possuem mais rendimentos além dos 

apresentados e em como autorizam a Câmara Municipal a averiguar junto das entidades 

competentes da existência de outros rendimentos; 

g) Os munícipes são obrigados a informar a Câmara Municipal, de situações relacionadas 

com a alteração do rendimento (per capita) do agregado familiar, calculado de acordo com 

o artigo 21,º/E1, sendo que o serviço poderá solicitar informações adicionais sobre as 

condições de acesso em qualquer fase do processo. 
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Artigo 70.º/E1 

Critérios de Seleção 

1 - Para atribuição das bolsas de estudo, são considerados os seguintes critérios com as 

ponderações indicadas: 

a) Situação económica do aluno e respetivo agregado familiar – 70%; 

b) Média de entrada no ensino superior – 25%; 

c) Atividades extracurriculares desenvolvidas pelo candidato, designadamente as que se 

reportem a atividades ligadas ao associativismo/intervenção social – 5%. 

2 - A situação económica do aluno e do agregado familiar é calculada nos termos do definido no 

artigo 21.º/E1. 

3 - Em caso de empate entre candidatos, prevalece a classificação obtida na alínea a). 

Artigo 71.º/E1 

Júri 

1 - O júri que aprecia as candidaturas é composto pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo 

Vereador do Pelouro da Educação; Técnico Superior da Câmara Municipal; Presidente da 

Assembleia Municipal ou representante designado para o efeito; representante da Associação de 

Pais da Escola Secundária Marques de Castilho; representante da Associação de Pais da Escola 

Secundária Adolfo Portela; representante da Escola Secundária Marques de Castilho; 

representante da Escola Secundária Adolfo Portela. 

2 - São competências do júri: 

a) Efetuar a avaliação dos candidatos; 

b) Realizar entrevistas de avaliação de requisitos aos candidatos; 

c) Efetuar a apreciação de reclamações no âmbito das classificações atribuídas; 

d) Efetuar a proposta de atribuição de bolsas ao Executivo Municipal. 

Artigo 72.º/E1 

Tramitação e Reclamações 

1 - Após a entrega de candidaturas, o júri convoca, num prazo máximo de quinze dias, os 

candidatos para uma entrevista de avaliação de requisitos. 

2 - Feita a entrevista aos candidatos e analisadas as propostas, o júri emite a lista de ordenação 

provisória, no prazo de vinte dias, da qual é dado conhecimento ao Executivo Municipal e é 

comunicada aos candidatos. 

3 - Os candidatos têm um prazo de dez dias, após notificação da lista provisória, para reclamar, 

findo o qual, e não existindo reclamações, a lista se considera definitiva. 
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4 - No caso de serem apresentadas reclamações, estas são ponderadas pelo júri, sendo o 

resultado comunicado, no prazo de dez dias, ao Executivo Municipal que delibera sobre a 

matéria, e comunicado aos candidatos. 

Artigo 73.º/E1 

Deveres dos Candidatos e dos Bolseiros 

1 - Os candidatos a bolseiros devem comparecer na entrevista a marcar pelos Serviços, prestar 

todos os esclarecimentos e fornecer todos os documentos que forem solicitados pela Câmara 

Municipal, sob pena de exclusão da candidatura. 

2 - Os bolseiros devem participar, no prazo de trinta dias, à Câmara Municipal, todas as 

alterações verificadas posteriormente à atribuição da bolsa de estudo, relativas à situação 

económica, ao agregado familiar e à residência que possam influir na continuidade da atribuição 

da bolsa. 

Artigo 74.º/E1 

Direitos dos Bolseiros 

Os bolseiros têm direito a receber integralmente e dentro dos prazos estipulados as prestações 

mensais da bolsa. 

Artigo 75.º/E1 

Renovação da Bolsa 

A renovação da atribuição da bolsa de estudo é efetuada anualmente até ao termo do período 

estipulado nos termos do número 1, do artigo 68.º/E1, aos bolseiros que mantenham os 

requisitos previstos no artigo 69.º/E do presente e façam prova de matrícula no ano subsequente. 

Artigo 76.º/E1 

Cessação da Bolsa 

São causas de cessação imediata da bolsa as seguintes situações: 

a) A não entrega dos documentos necessários dentro do prazo estipulado para a 

candidatura/renovação de candidatura; 

b) Prestação, por omissão ou inexatidão, de falsas declarações; 

c) Alteração da condição económica que permita que o rendimento per capita do agregado 

familiar seja superior ao previsto na alínea e), do artigo 69.º/E1; 

d) Mudança de residência para outro Concelho; 

e) Reprovação num número de anos que impossibilite a conclusão do curso no prazo 

máximo previsto no número 3, do artigo 67.º/E1; 
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f) Aceitação de outra bolsa ou subsídio concedido por outro organismo, para o mesmo ano 

letivo, se não for dado conhecimento à Câmara Municipal ou esta, considerar injustificada a 

acumulação do benefício; 

g) Incumprimento das obrigações previstas no artigo 73.º/E1. 

SECÇÃO II 

Artigo 77.º/E1 

Apoio para Pagamento de Propinas 

1 - São atribuídos apoios para pagamento de propinas a dez estudantes, residentes no concelho 

de Águeda, que ingressem ou frequentem a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 

(ESTGA). 

2 - Em cada ano letivo o apoio é pago em dez prestações mensais, no valor anual da propina 

fixada para o ano letivo a que corresponde a candidatura. 

3 - O apoio para pagamento das propinas é atribuído no número de anos letivos, mais um, no 

caso de cursos até três anos e mais dois, nos casos de cursos de quatro ou mais anos.  

4 - O apoio para pagamento de propinas é atribuído a estudantes que frequentem qualquer ciclo 

de estudos. 

5 - O apoio para pagamento das propinas não é cumulativo com a atribuição de Bolsa de Estudo 

pela Câmara Municipal.  

6 - Todo o processo de candidatura, seleção, critérios de avaliação, análise e atribuição das 

propinas pode ser efetuado pela ESTGA, de acordo com protocolo anual celebrado com a 

autarquia, transferindo esta para a ESTGA as verbas necessárias à concretização do mesmo, 

sendo que podem ser definidas regras diferenciadas das constantes na presente secção, com 

exceção do mencionado no artigo 79.º/E1. 

Artigo 78.º/E1 

Candidaturas 

1 - As condições da candidatura a este apoio, designadamente no que se refere à abertura de 

concurso, aos requisitos dos candidatos e ao local de entrega da documentação, são divulgadas 

através da Comunicação Social Local, Juntas de Freguesia, site da Câmara Municipal e nas 

Escolas Secundárias do Concelho de Águeda. 

2 - O Presidente da Câmara Municipal ou o Vereador com competência delegada, fixa para cada 

ano letivo a data limite da candidatura, a qual deve decorrer em simultâneo com a candidatura à 
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atribuição de Bolsas de Estudo, bem como a data de reunião da Comissão de análise das 

candidaturas. 

3 - A candidatura é efetuada através do preenchimento do formulário tipo, onde são referidos 

todos os elementos necessários para a respetiva avaliação (curriculum escolar, situação social e 

económica, documentos a anexar, etc.), disponível no site da Câmara Municipal. 

Artigo 79.º/E1 

Requisitos de Candidatura 

Podem candidatar-se ao apoio para pagamento das propinas os alunos que satisfaçam 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Possuam nacionalidade portuguesa ou estejam autorizados a residir em Portugal pelas 

entidades competentes; 

b) Sejam residentes no concelho de Águeda há mais de dois anos; 

c) Não possuam habilitação ou curso equivalente àquele que pretendem frequentar; 

d) Tenham visto aprovada a sua candidatura ao ensino superior no ano em que se 

candidatam e se matriculem na Escola Superior de Tecnologia de Águeda, ou que já 

frequentem o ensino superior, no referido estabelecimento de ensino, com aproveitamento 

escolar; 

e) Pertençam a um agregado familiar cujo rendimento per capita, calculado nos termos do 

artigo 21.º/E1, seja inferior ao montante do salário mínimo nacional em vigor à data do 

concurso; 

f) Apresentem declaração de compromisso de honra dos titulares da Declaração de 

Rendimentos da qual façam parte, em como não possuem mais rendimentos além dos 

apresentados e em como autorizam a Câmara Municipal a averiguar junto das entidades 

competentes da existência de outros rendimentos; 

g) Os munícipes são obrigados a informar a Câmara Municipal, de situações relacionadas 

com a alteração do rendimento (per capita) do agregado familiar, calculado de acordo com 

o artigo 21,º/E1, sendo que o serviço poderá solicitar informações adicionais sobre as 

condições de acesso em qualquer fase do processo.

Artigo 80.º/E1 

Critérios de Seleção 

1 - Para atribuição do apoio para pagamento das propinas, são considerados os seguintes 

critérios com as ponderações indicadas: 

a) Situação económica do aluno e respetivo agregado familiar – 70%; 

b) Média de entrada no ensino superior – 25%; 
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c) Atividades extracurriculares desenvolvidas pelo candidato, designadamente as que se 

reportem a atividades ligadas ao associativismo/intervenção social – 5%. 

2 - A situação económica do aluno e do agregado familiar é calculada nos termos do definido no 

artigo 21.º/E1. 

3 - Em caso de empate entre candidatos, prevalece a classificação obtida na alínea a). 

Artigo 81.º/E1 

Júri 

1 - O júri que aprecia as candidaturas é composto pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo 

Vereador do Pelouro da Educação; Técnico Superior da Câmara Municipal; Presidente da 

Assembleia Municipal ou representante designado para o efeito; representante da Associação de 

Pais da Escola Secundária Marques de Castilho; representante da Associação de Pais da Escola 

Secundária Adolfo Portela; representante da Escola Secundária Marques de Castilho; 

representante da Escola Secundária Adolfo Portela, representante da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Águeda e representante da Associação de estudante da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão de Águeda. 

2 - São competências do júri: 

a) Efetuar a avaliação dos candidatos; 

b) Realizar entrevistas de avaliação de requisitos aos candidatos; 

c) Efetuar a apreciação de reclamações no âmbito das classificações atribuídas; 

d) Efetuar a proposta de atribuição do apoio para pagamento das propinas ao Executivo 

Municipal. 

Artigo 82.º/E1 

Tramitação e Reclamações 

1 - Após a entrega de candidaturas, o júri convoca, num prazo máximo de quinze dias, os 

candidatos para uma entrevista de avaliação de requisitos. 

2 - Feita a entrevista aos candidatos e analisadas as propostas, o júri emite a lista de ordenação 

provisória, no prazo de vinte dias, da qual é dado conhecimento ao Executivo Municipal e é 

comunicada aos candidatos. 

3 - Os candidatos têm um prazo de dez dias, após notificação da lista provisória, para reclamar, 

findo o qual, e não existindo reclamações, a lista se considera definitiva. 

4 - No caso de serem apresentadas reclamações, estas são ponderadas pelo júri, sendo o 

resultado comunicado, no prazo de dez dias, ao Executivo Municipal que delibera sobre a 

matéria. 

Artigo 83.º/E1 
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Deveres dos Candidatos e dos Estudantes com Apoio para Pagamento de Propinas 

1 - Os candidatos ao apoio para pagamento de propinas devem comparecer na entrevista a 

marcar pela Divisão de Desenvolvimento Local, prestar todos os esclarecimentos e fornecer 

todos os documentos que forem solicitados, sob pena de exclusão da candidatura. 

2 - Os estudantes beneficiários do apoio para pagamento de propinas devem, no prazo de trinta 

dias, participar à Câmara Municipal todas as alterações verificadas posteriormente à atribuição 

do apoio, relativas à situação económica, ao agregado familiar e à residência que possam influir 

na continuidade da atribuição do apoio. 

Artigo 84.º/E1 

Direitos dos Estudantes Apoiados 

Os estudantes apoiados têm direito a receber integralmente e dentro dos prazos estipulados as 

prestações mensais. 

Artigo 85.º/E 

Renovação do Apoio para Pagamento das Propinas 

A renovação do apoio para pagamento das propinas é efetuada anualmente até ao termo do 

período estipulado no número 1, do artigo 78.º/E1, aos estudantes apoiados que mantenham os 

requisitos previstos no artigo 79.º/E1 e façam prova de inscrição no ano subsequente. 

Artigo 86.º/E1 

Cessação do Apoio para Pagamento das Propinas 

São causas de cessação imediata do apoio as seguintes situações: 

a) A não entrega dos documentos necessários dentro do prazo estipulado para a 

candidatura/renovação de candidatura; 

b) Prestação, por omissão ou inexatidão, de falsas declarações; 

c) Alteração da condição económica que permita que o rendimento per capita do agregado 

familiar seja superior ao previsto na alínea e), do artigo 79.º/E1; 

d) Mudança de residência para outro Concelho; 

e) Reprovação num número de anos que impossibilite a conclusão do curso no prazo 

máximo previsto no número 3, do artigo 77.º/E1; 

f) Aceitação de outra bolsa ou subsídio concedido por outro organismo, para o mesmo ano 

letivo, se não for dado conhecimento à Câmara Municipal ou esta, considerar injustificada a 

acumulação do benefício; 

g) Incumprimento das obrigações previstas no artigo 83.º/E1. 


