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PARTE C 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 
e da Administração Escolar 

Despacho n.0 8452-A/2015 

O XIX Go,.:rno Constitucional. atra,és do Minist.:rio da Educação 
c Ciência. ao longo da legislatura acompanhou scmpr.: com especial 
atenção a situação .:conómica c social das l~unil ias. bem como as con
dições das crianças c jovens que frequentam a rede de escolas que inte
gram o sistema de oli:rta pública do l'v1inistério da Educação e Ciência. 

Nos termos previstos na L..:i de 13ascs do Sistema Educat ivo. apro
vada pela Lei n.0 -16/86. de 1-l de outubro. na redação dada pelas Leis 
n."' 11 5/97. d..: 19 d..: setembro. -19/2005. de 30 de agosto. 85/2009. de 
27 de agosto.: nos termos do Decreto-L.: i n." 55/2009. de 2 de março. o 
pn:scnt.: despacho lixa as comparticipações correspondentes aos apoios 
sociais . d.:s ignadam..:ntc as destinadas ao alojamento c alimentação. bem 
como. as condiçlies de acesso a au:dlios económicos. bolsas de mérito 
c recursos pedagógicos. 

O presente Despacho. cm conformidade com o Decreto-Lei n.0 55/2009. 
de 2 de março. sistematiza .: atualiza a norma reguladora da ação social 
escolar. facili tando o acesso à mesma. Apesar das condiçücs fi nanceiras 
do Estado obrigarem ú contenção da despesa. o Min istério da Educação 
.: Ciência tem alargado as medidas de apoio que estão previstas. 

A introdução da organizaç~io de bolsas de manuais escolares nos 
agrupamentos d..: escolas c escolas não ag111padas tem-se rc\ dado como 
uma m.:dida faci litadora do acesso aos manuais escolares. por parte dos 
alunos economicamente.: mais carenciados. tendo sido possi' .:I alarga-la 
para a lém dos escalôes ddinidos pela Ação Social Escolar. 1\ bolsa dos 
manuais escolares contribu i. tumbém. para o re torço da experiência 
de partilha c da responsabi lizaç<io p..:la correta utilização dos mcsmos. 
incentivando prát icas de cidadan ia. O presente despacho dá. assim. 
nm·o impulso ú importCmcia da constituiçüo da bo lsa de manuais es
colares. bem como. a responsabi lização dos alunos pela sua utilização 
c rcstituiçüo. 

1\tra' és do presente despacho. define-se que .: da competi!ncia do 
i\1inistério da Educaç~io Ciência o financiamento da comparticipação 
no transporte de alunos que não possam utilizar a rede regular de trans
port.:s. garantindo-se. deste modo. o pleno direi to ú educação a todas 
as crianças e jovens. 

É complen;entada a regulamentaç<lo respeitante n al imentaçfro escolar. 
através de medidas de combate ao desperd íc io c é incenti vada a qua
lidadl' dos produtos utili~ados c dos serviços prestados nos refe itórios 
escolares. 

O presente despacho pcnn itirú uma leitura c utilit.ação mais tücil por 
parte dos agentes que o tcrüo como base de trabalho. acabando com a 
dispersão de dispositi,os legais que se \'Cm acumulando desde 2009. 

Para o efeito. fo i OU\ ida a Associação acional de Municípios l'or
tugu~scs . 

Assim. nos termos do Decreto-Lei n." 55/2009. de 2 de março. 
detern1 i na-se: 

CA PÍTULO I 

Abrangência e âmbito de aplicação 

Artigo L'' 

Objcto 

O presente despacho regula as condições de aplicação das medidas 
de açào socia l escolar. da responsabilidade do Mini<;tério oa Lducaçiio 
c Ciência.: dos municípios. nas modalidades de apoio alimentar. aloja
mento. auxílios económicos .: ae<.:sso a recursos pcdagúgicos. destinadas 
ú, crianças da cducaç;in prO:-cscolar. aos aluno, dos ensinos básico c 
sccundürio que frequentam escolas públicas .: escolas particuktrcs ou 
coopcrati,·as cm regime de contrato de associação. c escolas profissionais 
situadas em órcas geogrólicas niio abrangidas pelo Programa Operacional 
Capital Humano (POCII ). 
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CAPÍTULO l i 

Apoio Alimentar 

Artigo 2.\) 

. \limcntaçiio Escolar 

I -A alimentação d..: crianças c jo\'ens. nos cstabdecim.:ntos d..: 
educação c ensino. constitui uma necessidade que requer uma açào 
concertada c coerente. no respeito pelo enquadramento legal cm vigor. 
nomeadamente os Regulamentos (CE) n.0 ' 178/2002. de 28 de janeiro. 
c 852/200~. de 29 de abri l. do Parlamento Europeu c do Consd ho. que 
determinam a obscrvüncia tk normas gerais de higiene c segurança 
alim..:ntar. complementados pelas orientações da Dircção-Geral da Edu
caçüo. prossegui ndo como objcti\'O último assegurar uma al imcntaç;io 
segura. equil ibrada e adequada ús necessidades da popu lação escolar. 

2 - Numa lógica de desenvolvimento de boas prüticas a limentares. a 
disponibil ização de alimentos adcquados aos utentes dos estabelecimen
tos de ensino exige que se aplique o constante nas orientaçôes rcll:ridas 
no número anterior rclati' amcnte a reteitórios .: bull:tes escolares. má
quinas de venda automütica c no programa do le ite cscolur. 
3- Compete ao agrupamento de escolas ou escola não agrupada 

decidir sobre as aquisiçücs dos gt!neros alimentares ncccssürios. sobre 
a implcmclllação de mecanismos d..: segurança a lirm:ntar. bem como 
controlar a qualidade c o acompanhamento dos serviços prestados na 
escola. nos termos da legis lação cm \'igor c cm acordo com a reso
luçüo da Assembleia da República n." 65/2015 de 17 de junho sobre 
combate ao desperdício alimclllar para promo\'er uma ges tão eficiente 
dos ulimentos. 

-1 - Pcrspctivando a ele\ ação do ni\ el de qualidade a limentar u d is
ponibil izar. devem os agnrpamclllos de escolas ou cscolas não agrupadu 
optar. sempr.: que tal seja' iü\'el. por produtos sazonais c de qualidade 
ccrt i ficada. provenientes ck meios de produção que recorram a m.:todos 
sustcntüvcis como é o caso da produção integrada. 

Artigo 3." 

Leite escolar· 

I - Aexeeuçào do Programa de Leite Escolar. pre,·isto nos artigos 16.0 

.: 17.'' do Decreto-Lei n.'' 55/2009. de 2 de março . .: da competência do 
agrupamento de escola~ ou esco la n;io agrupada que proYidcncia o 
fornecimento do leite escolar. tendo cm atenção a resposta adequada 
!Is dctivas necessidades c ao consumo das crianças que frequentam 
os estabelecimentos de educaç;io pr.:-escolar c do I.'' cic lo elo ensino 
büsico da rede pública. 

2 - O consumo do leite escolar. não tendo um carüter obri!!.atório. 
deve concretizar-se. diariam..:ntc. no Cnn bito das at i' idades pcd~rgógicas 
relacionadas com a educação alimentur. 
3-1\s verbas ncccss~irias ú execução deste Programa s~io atribuídas 

aos agrupamentos de escolas ou escolas niio agrupada pela Direçào-Gcral 
dos Estabelecimentos Escolares. no ümbito das modalidades de aç~io so
cial escolar previstas no presente despacho c demais legis lação cm vigor. 
nomeadamente a que respeita ao seu linam:iamcnto conw nitürio . 

Artigo -1.0 

Refe itórios escolares 

I -O preço das retciçlics a fornecer em refeitórios esco lares às 
crianças dos estabelecimentos de educação pr.:-escolar c aos a lunos dos 
ensinos básico c sccundúrio é o lixado na tabela constante do anexo I 
do presente dcspncho. que dele làz parte integrante. 

2-A difl:rença entre o preço da rdi!ição. pago pdos utentes. c o 
<.:u~to da mesma cm rdl:itórios adjudicados a empresas de restauração 
colcti\'a é assegurada pelos municípios ou pela Direçào-Cicral dos Lsta
hclecimcntos Escolares. nos termos do disposto nn n.0 2 d<l artigo 20.'' .: 
n.0 -1 do artigo -l2.c' do Decreto-Lei n.c' 55/2009. de 2 de março. 

3 - O f{lrnec imento de rcli:içôcs cscolarcs a crianças que ti·cqucntam 
a cducaçãn pr<!-cscolar.: aos alunos do 1.'' ciclo do ensino búsico.: uma 
competênc ia dos municípios rcspcti, os. qu..: ass..:guramn custo th:stas 
rctl:içôcs quando são fornecida~ cm rcll:itórios escolar.:~ do cn~ino básico 
(2.< d ou 3.0 cic los) ..: ens ino sccundürio. quer sejam de administração 
di reta ou de gestão concessionada. mediante a cckbraç~io de protocolos 
entre os agrupamentos ou as escolas não agrupada~. os i\1 unicipios cnr 
causa c a Direção-Gcral dos Estabelecimentos Escolares. 
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.t- Os refeitórios abrangidos no processo de transferência de com
petências para os Municípios em matéria de educaçüo. no ümhito do 
Decn::to-Le i n.0 l.t.t/2008. de 28 de julho c do Decreto-Lei n.'' 30/2015. 
ele 12 de fevereiro. cm tudo o que ior aplicúvd. encontram-se s ujeitos 
ús presentes disposições c às mesmas condições ele ti.mcionamcnto c 
de serv iço. 

5-O fornecimemo das re ll.::ições referido no número anterior é 
regulado através de protocolos cclchraclos clllrc os agrupamentos ou as 
escolas não agrupadas. os Municípios cm causa c a Din::çüo-Gcra l dos 
Estahek cimcntos Escolares. 

6 - Os rl.!feitórios no regime de funcionamento de adminis tração 
di reta das escolas básicas elo 2.0 c 3.0 ciclos. sccundúrias c com contrato 
de associação. que to meçam rcfeiçücs. cujo custo médio. com matéria
-prima alimentar. seja superior ao previsto no número um elo presentt: 
artigo. podem n::ccber uma compar1icipaçào ela Direçào-Geral elos Esta
bckcimentos Escolares até ao montante máximo lixado no anexo I. 

7 - O pagamento das refeições é feito atra\'és de senha. a qual de\'e 
ser adquirida antes do dia do seu consumo. sendo de\·ida urna taxa 
adicional no montante pr<.:visto na tabela do anexo I. quando tal não 
se \'cri liqm:. 

8 - As em..::ntas das rdl.::içõ..::s dc\·cm s..::r ..::lalxxadas s..::gundo as 
normas emanadas pela Dirc:çào-Gera l da Educação e afixadas antecipa
damente nos r<.:lcitórios. sempre que possível na semana anterior. 

Artigo 5.0 

Pm:,:rama de Generalização d o Fornecimento 
de Refeições Escolares aos Alunos do 1.• C iclo 

I-O Programa de Gcneralizaç;1o do Fornecimento de Re!Ciçõ..::s 
Escolares aos A lunos elo t.• Ciclo do Ensino B;isico visa !!arantir o 
acesso às r.::t"ciçõcs ..::scolar..::s d.:: todos os a lunos que freq~rcntam o 
I.'' c iclo do ensino básico. 

2 - O regirm:: de acesso ao apoio financeiro a conceder pelo Ministé
rio da Educação e Ciência aos rmrnicipios no ümbito do Programa refe
rido no n(rrn.::ro anterior. consta do Regulamento publicado no anexo IV 
do presente despacho. do qual f(tz par1e integrante. 

Artigo 6.• 

Bufetes escolares 

I -O regime de preços a praticar nos bufetes c os produtos adis
ponibilizar devem rctklir e apoiar a promoção de hábitos a limentares 
saudáveisjunto dos alunos. prosseguindo designadamente as orientações 
emanadas pela Direção-Geral da Educaç;1o. 

2 - Nas escolas que não dispõem de refeitório podem ser fomccidas 
refe ições lige iras nos serviços de bufete. garantidas que estejam as 
condições higienossan itárias exigidas para a contl::çilo dos alimentos. 
nos tcnnos dos n:!!ulamcntos rdericlos no número um do art i!!o 2.0 • c 
mediante autorizaÇão prév ia ela Dircç;lo-Gcral elos EstabdccTrnentos 
Escolar.::s. 

3 - O preço das retl::içücs ligeiras a íom.:cer aos alunos. ele acordo 
com o nlimcro anterior é o lixado pela tabela constante do anexo I do 
prcsentc despacho. que dele t:rz parte integrante. 

4 - Sempre que o custo médio ela rct'eição ligeira. com matéria
-prima al imentar. ultrapasse o preço fixado no número anterior pode ser 
concedida p<::lo Município ou pela Dir<.:çüo-Geral dos Estabdccirnentos 
Escolares uma comparticipaçüo. nos termos ti .,ados pela tabdn a que 
se retere o número anterior. 

5 - Os estabe leci rncmos de ensino lxisico c sccund;irio podem fo r
necer. gratuitamente. suplementos a limentares aos alunos com menores 
recu rsos económicos. med iante aplicaçüo das verbas decorrentes de 
proveitos de gest;io dos serviços de bufete escolar c das papelarias es
colares ou em articulaçüo com outros recursos a que as escolas tenham 
acesso no ümbito elo exercício da sua autonomia. 

CAPÍTULO III 

Alojamento 

Art igo 7.0 

,\ lojamenlo 

I -O alojamcnto desti na-se a alunos que se encontram des locados 
elo seu agregado fami liar para freq uência da escola quando não seja 
posSÍ\'Ci assegurar alternativas ele transporte escolar. 

2 - O serviço de apoio ao alojamento pode abranger as seguintes 
modalidades: 

a) Rede oticial de r..:s iclências para estudantes: 
b) Colocação junto de famílias de acolhimento: 
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c) ,\lojamcnto lircultado por entidades privadas. mediante cstabclc
cimelllo de acordos de cooperaç;1o. 

3- O valor da mensal idade d.:vicla pelos pais ou encarr<.:gados de 
educação elos alunos alojados cm residências escol:tres é n lixado no 
anexo 11 do presente despacho. que clde faz parte integrante. 

4- O valor que os al unos do ensino secunclúrio. colocados junto 
de famíli as de acolh imento. têm di reito .: o fixado no anexo III dn 
presente despacho 

5 - Os escal<lcs de rendimento considerados no anexo 11 c III s.io 
definidos em f(rnçüo do inclcxallle de apoios sociais (IAS). em vigor no 
inicio do ano leti\'O. 

CAPÍTULO IV 

Auxílios económicos e acesso a recursos pedagógicos 

Artigo s.• 
Auxílios económicos 

I -Os auxílios económicos constituem uma modalidade de apoio 
socioeducativo dest inada aos a lunos inseridos em agr<.:gados familiar.::s 
cuja situação económica deterrnina a necessidade ele compar1icipaçôes 
para firzcr face aos encargos com re tc içôcs. alojamcnto. livros c outro 
material escolar. 

2 - A comparticipação nos encargos com a aquisiç~o de manuais 
escolares. nos te rmos do número anterior. não ocorre nos casos de 
insucesso escolar desde que o estabelecimento de ensino. no ano letiYO 
imed iato. adote os mesmos manuais escolares. 

3 - A atribuiç~o de manuais escolares é sempre tl::ita a título de 
empr0stirno. O apoio a conceder aos alunos para manuais escolares 
efetua-sc ele acordo corn o escalüo c ciclo de ens ino. confonnc de tinido 
no anexo III do presente despacho. 
4- A cornpan icipaçüo para a aquisiçüo de no\ OS manuais só se 

elctua depois de ..::sgotado o recurso ú bolsa ele manuais escolares. pre
vista no artigo 9.0

• correspondendo apenas <i diferença entre o \'alor 
da bolsa. conforme indicações do ponto 7 do artigo 10.0

• c o\ alor elo 
apoio a conceder. 

5 - Sempre que urn a luno carenciado seja transferido de escola. 
ter{t d ir<.:ito. de n0\'0. ao momante correspondente ao .:scalào cm qu.: 
estava inserido. devcnclo ser emitida urna declaração cornpro\'ativa dos 
auxí lios que beneficiou. 

6 - No 5rnbito da sua autonomia as escolas podem dispor ela verba 
destinada a manuais escolares c alctü-la :r aquisiçüo d..:: outro material 
escolar. quando nüo existam manuais adotados. clcsignadamclllc quando 
se trate de a lunos que tl·equcntcm cursos especializados elo ensino ar
tíst ico. do ensino \ OCacional. de cursos profissionais ou outros que 
impliquem percursos al ternativos. 

7 - No anexo III do presente ckspacho encontram-se definidos os 
\·a fores rninirnos de comparticipação para os alunos do 1.0 ciclo do 
ensino lxisico. tendo os municípios. no âmbito das suas atribuições 
neste domínio. competência para aumentar c alargar os apoios ela ação 
social escolar. 

Artigo 9.0 

Bulsa de manuais escolares 

I -A bolsa de manuai s escolares destina-se a apoiar os alunos que. 
bcneliciem de apoio. nos termos elo artigo li.". bem como os restantes 
a lunos. desde que se veri fique que os livros em bolsa silo e.xcedent{rrios. 
em termos a dcfinir no rcspet i\'o regulamento interno. 

2 - A bolsa a que se rcll::re o nlirncro anterior 0 constituída pelos 
manuais escolares clcvol\'iclos. nos termos elo prcs.::nte despacho. por 
alunos que deles foram beneficiários e que se encontrem <.:m <.:s tado de 
conscrvaç~o adequado ú sua r.::utilizaçilo. de acordo com as cspcci li
c idad..::s elas discipl inas a que respeitam e o tipo de utilização para quc 
toram concehidos. bern corno por aqueles que sejam doados à escola. 
designadamente por outros alunos. por interdrnbio entre escolas ou 
sejam adquiridos com verbas próprias ou \'Crbas postas ú sua disposição 
para esse .:~;.:i to por quaisquer entidades públicas ou privadas. 

3 - Para os efeitos previstos no presente artigo. os a lunos bcncfi
c iúrios ele apoio ern manuais escolares. bem corno os encarregados de 
educação dos alunos menores. obrigam-se a conservá-los cm hom estado. 
responsabilizando-se pelo seu eventual extravio ou detcrior;rçào. n:ssal
vado o desgaste proveniente do seu uso normal. prudente c adequado. 
l(tce ao tipo d.: uso.: disciplinas para que foram concebidos c do decurso 
do tempo. obrigando-se ainda a devolvê-los ao agrupamento de escolas 
ou escola nüo agrupada. nos tennos do disposto no artigo st:guinte. 
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Artigo I 0." 

Devolução c distribuição dos manuais escolares 

I -A ch.:volução. ao agrupamento d..: escolas ou cscola não agn1pada. 
dos manuais cscolar..:s postos ú disposição do aluno ou cuja aquisição 
lo i comparticipada pela ação social cscolar. ocorre no li na i do ano ktivo 
ou no linal do ciclo de cstudos. quando se trate de disciplinas ujcitas a 
cxamc. rclativamcnte a todos os manuais escolarcs corr.::spondcnl<.:s aos 
anos de escolaridade do ciclo em que o aluno benc.:liciou do apoio. 

2- O de\'cr de restituição a que se refere o presente artigo recni sobre 
o encarr.::uado de educação ou sobre o aluno. quando maior. c ocorre 
nos oito dias úteis subsequentes ao da alixação das pautas de av<tliaç;io 
do anL>.: ciclo de escolaridade li-cquentado p.::lo aluno. 

3 - Scmpr.:: que se veri li que a retenção do aluno b.::ndi ci;irio nL> 
ensino hüsico ou a não aprovaç;io cm disciplinas do ensino secund;irio. 
nwnt..!m-sc o direito a conservar na sua posse os manua is escolares 
rdati\ os ao ciclo ou disciplinas cm causa até ú r..:spdiva conclusão . 

.t - /\não resti tuição dos manuais escolares. nos te1mos dos números 
antcriores. nu a sua d.:' olução em estado de conservação quc. por causa 
imptná' el ao aluno. impossibil ite a sua reutilização. impede a atribuição 
d.:stc tipo de apoio no ano lctivo seguinte. 

5 - No caso dos alunos que completaram o 12." uno ou que optem 
pela transl\::r0ncia para cursos do ensino pri,ado. a falta de restituição 
dos rcsp.:tivos manuais nas devidas condições implica a não emissão 
de c.:rti ficados de habi lituções ou diplomas de conclusão d.: ciclo. até 
que s..: 'cri tique a restituição dos rdc ridos manuais ..:m bom estado de 
conservação. ou ú rcspeti,·a compensação pecuniúria. 

6 - A a pi icação das medidas rei <.:ridas no número antcrior deve cons
tar nos rcgul:!mcntos int..:mos. podendo s..:r parciJI e d..:vcndo privilcgi:lr
-s..: o seu carüt..:r p..:dagógico. 

7- Considerando o disposto no n." 3 do artigo 8.". no ato da dc
voluçilo dos manuais escolares. pelos encarrcgudos de educação. o 
agrupamento eh.: escolas ou escola não agrupada cmit.: o corr.:spondcntc 
recibo de quitação. com o averbamento sobre o estado de cons.:rvaç;io 
dos mesmos. para os efeitos previstos no ntunero anterior. 

8 - Em ca o de mudança d..: escola. há lugar ú devolução ele manuais 
.:scolares c o recibo d..:ssa d..:volução devcr;i ser aprcs.:ntado no no' o 
cstabdccim..:nto d..: ensino. 

9 - No empréstimo de manuais escolares. quando o agmpamcnto 
de escolas ou ..:scola não agrupada proc.:dc ú sua di stribuição d.:' c ter 
cm consideração: 

a ) Que a comparticipação para a aquisição de no' os manuais só pocl.: 
ser et<:tuada depois de esgotado o r..:curso à bolsa de manua is escolnn.:s. 
conforme pr.:\ isto no n.O 3 do artigo 8.0

: 

b) A dcs' alori.wção do preço de capa cm 30 ° o dos manuais usados: 
c ) Outros critérios d.:linidos por cada unidad.: orgânica. conlonnc 

ponto I do artigo 9.0 

Artigo 11 .0 

'iormas pant :ttribuição dos auxílios económicos 

I - l'<tra os eleitos do disposto no presente despacho. o escalão d.: 
<tpoio em que cada agregado tltmil iar se integra é d..:tcnninado p..:lo s..:u 
posicionamento nos escalões de rendimento para <tlribuição de abono 
ele tlunil i<t. 

2-T0m direito a b.:neliciar dos apoios previstos no presente dcspa
clto os aluno · pc1tcnccntcs aos <~gr..:gados f~1111iliar<!s integrados nos 1.0 

c 2." ..:scaliies ck r.::ndimentos. detenninados. para e feitos d.: atribuição 
do <tbono de l~unília. nos termos dos artigos 9.0 c 1-t ." do Decreto-Lei 
n.0 176/2003. d..: 2 de agosto. alterados pciÕs Dccrctos- L<:is n."' 41/2006. 
de 21 de fe,·creiro. 87/2001!. de 28 de maio. 2-t5/2008. de 18 de docmbro. 
70/20 I O. d.: 16 d.: junho. 116/20 I O. de 22 de outubro. c 133/2012. de 
27 tk junho. c do anexo III do presente despacho. 

3 __:_ Os cncun·cgados de educação devem l~tzer prm a do s..:u posi
c ionamento nos escalões de atribuição de abono d..: família junto do 
agmpam..:nto de escolas ou escola não agmpada mediante a ~ntr..:ga de do
cumento emitido pelo serviço competente da s..:gurança soc1al ou. quando 
se trat..: de trabalhador da Adm inistmçào Pública. pelo s..:rviço pro..:cssador. 

.t - A reavali ação do cscahio de rendimentos para .:feitos de atri
buiçüo do abono ck família. nos tennos do disposto no artigo 1-t." do 
Decreto-Lei 11.0 176/2003. de 2 ck agosto. na vcrsün dada pela última 
r..:daçüo constant.: no Decr.::to-Lci n." 133/2012. de 27 d.:: junho. pode 
dar lugar a r..:posicionanu.:nto t.:m ..:scalüo de apoio pr.::visto no prt.:scnt..: 
tkspadtn. 

5-Os cncarregados de educação são r..:sponsúv..:is pela c.xatidüo das 
inlonnaçõ..:s pre tadas c dos documentos ..:ntr.:gucs. 

6 - Os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas de' cm. 
..:m caso d..: t lú' ida sobr.: os r..:nd imentos cli.:ti' amentc aut<::ridos. ele
sem oh..:r as diligências qu..: considerem adequadas ao apurame nto da 
situaçüo sociocconómica do agregado làmi liar do aluno.: parti cipar a 
situação ;"ts entidades comp..:t.::ntcs no sentido de: 

a ) Pre\ .:nir ou corrigir situações de usufruto indevido do direito aos 
bcn.:ticios pro.:' istus no presente despacho: 
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I>) Promover administrativamente a atribuição das condições que 
conterem dir..:ito aos bencficios prc\ istos no pr..:s.:nh: ck spacho. 

7 - Nas situações pre\ istas na al in.::a b) do n(unero ant.:rior pod.::m 
os a!!rupamentos de escolas ou escolas não agrupadas pr.:star. a titulo 
pro\1sório. os auxílios pr..:vistos no prcs..:nte despacho. até à decisão pelas 
.:ntidadcs competentes sobro.: a atribuição das condiçiks que conterem 
direito ao scuusuti·uto. 

Artigo 12." 

Situaçücs cxcccionais 

I - Têm ainda direito a bcndiciar dos apoios prc' istos no pn.:scnl<.: 
despacho. através da aplicação do disposto no an..:xo III. os alunos oriun
dos de agregados fami liar..:s que se encontram cm Portugal em situação 
de ilegalidade. matricu lados condicionalm.:nt.:. ck sd.: que. atr;n és dos 
n:cibÕ.'i de vcncim.:ntos. comprovem que sc .:ncontrum nas condições 
de s..:r integrados nos escalões I ou 2 do abono de tàmilia. 

2- No-cálculo da capi tação dos agr..:gudos tàmiliares a que se rder..: 
o número anterior. aplica-se o moddo util ilado para a dctcnn inação do 
escalão do abono de família. dcsignadamcntc os artigos 9.0 c 1-t." do 
D.::cr..:to-Lei n." 176/2003. de 2 de agosto. com as alterações entretanto 
introduzidas. 
3- Os alunos oriundos d.: agr..:gados l~un i liarcs posicionados. de 

ncorclo com us r..:gms pn:' istas no a11igo :mt..:rior. no escalão de apoio 13. 
cm que um dos progenitores s..: encontro.: na si t.u~çào d.:: d..:s~n~pr.:go 
involuntário há três ou mais mcs.:s. s;io. em prCJUIZO dos reqUisitos de 
pro,·a e.\igidos. reposicionados no escalão de apoio A enquanto durar 
..:ssa situação. 

4- Para aplicação do disposto no número ant.:rior. considera-se na 
situação de dcscmpr..:go: 

a ) Quem. tendo sido trabalhador por conta de outr..:m. se encontre 
desempregado e inscrito como tal no rcsp.:: ti vo centro d..: emprego há 
pelo menos três meses: 

b) Qu.:m. tendo sido trabalhador por conta própria c se encontre 
inscrito no respeti,·o centro de empr..:go nas eondiçô.::s refe ridas na 
ai inca anterior. pro\'c ter tido c tcr cessado a rcsp.:t i' u ati vidadc há pe lo 
menos três meses. 

5 - A prova da situação de desempr..:go a que se ret<.:rcm os números 
antcrior..:s ..: cfctuada junto do agmpamcnto d.: escolas ou escola não 
agmpada !requentado pelo aluno por mcio de documento emitido pelo 
centro d.: ..:mprcgo. 

6 - As alterações previstas no n.0 4 do artigo li ." c n.'' 5 do presente 
artigo. que ocorram ao longo d<1 ano lcti\ o. dão direito a todas as medidas 
de ação social escolar. com exceção da comparticipação nos encargos 
com a aquisição de manuais ..:scolar..:s c bolsa de mcrito. 

/\rtigo 13." 

Alunos com necessidades educativas especiais 

1 - Os alunos com necessidades educativas especiais de carácter per
manente com programa educativo indi' i dual organizado nos termos do 
Decreto-Lei n-" 3/2008. de 7 de janeiro. na r..:dação que lhe lo i dada pela 
Lei n." 2112008. d.: 12 de maio. têm ainda. suplcti' a mente cm relação às 
:uudas t..!cnicas a prestar por outras entidades de qu..: beneficiem. direi to 
its seuuint.:s comparticipaçõ..:s da rcsponsabilidad.:: dos municípios ou 
do Ministério da Educação..: Ciência. no âmbito da ação social escolar 
c nos termos do artigo 11 ." do pr.:scntc despacho: 

a) t\ limt:ntaçào - no escalüo mais là' or:ívcl: 
b ) Manuais c matcrial .:scolar. de acordo com as tabelas an..:xas. para 

a oencralidad..: dos alunos. no escalão mais 1;1, orávd: 
""c) Tccnolo2ias de apoio - comparticipação na aquisição das tecno

logias d..: apoio a que se rcl\::r..: o artigo 22.'' do Decreto-Lei n." 3/2008. 
dc-7 de j aneiro. até um montante igual ao atrihuido para o matcriul 
c>colar do m.:smo ni' el de ensino. no escalão mais favonÍ\ cl. confonn.:: 
o anexo III do prescnt..: despacho: 

d) Transporte - nos tennos de tinidos nos números seguintes. 

2 - No caso de niio poderem s.::r utilizados os transportes r..:gularcs ou 
os transportes cscolar..:s. os alunos com nreessidad..:s cducati,·as .::spo:ciais 
de carüctcr pcnnanent.: com programa ducati' o indi' idual organizado 
nos tcnnos do Decreto-Lei n.0 3/2008. d.: 7 d..: janeiro. na redação que 
lhe lo i dada pela Ld n." 2112008. d~ 12 de maio. indepcndcnte1ncntc 
do .:scalüo em que s..: integrem. têm dir.::ito a transporte gratuito. que..: 
da r..:sponsabi lidade do Min istério da Edueaç;io c Ciência . 

3 - A oruanização do transporte. r.:láida no ni11m:ro :mtcrior. pode 
ser li1cil itadà através da colaboração cntn: as autarquia~..: os agrupa
mcntos de escolas ou escolas nilo agrupadas. d..:sdc que de' idamcnt.:: 
protocolada. de tonna a rentabilizar recursos dos municipios que possam 
ser colocados à disposição dos alunos cum n..:..:cssidack s .:ducati' as 
esp.::ciais de carácter pcnnancnt.:. 
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.J -Os alunos com plano indi' i dual de transição organizado nos 
h:nnos do D..:crcto-Lci n." 3/2008. de 7 de jan..:iro. na r..:dação que I h.: 
lo i dada p.:la L.: i n.O 2112008. de 12 de maio que carec..:m de se deslocar 
a instituiçiies. para u concr..:tizuç;io do mesmo. ti:m dir..:ito it compar
ticipaçilo ela totalidade do custo do titulo do transporte. nos tcnnos do 
disposto no artigo 11 .0 • sendo o custo da r..:sponsahilidade do Min ist~rio 
da Educaç;1u c Ci0ncia. Nu transporte cm causa de\ cm >C r utili.wdos O> 

transport..:s r..:gularcs ou os transportes ..:scolares conlonnc s.: cnnsidcr..: 
1n;1is adequado. 

5 - As verbas nccess:1rias ao transpo11e dos alunos. referidos nos 
números 2 .: .J. são atribuídas aos agrupamentos de escolas ou .:s~.:o las 
n;io agrupadas pela Dircçào-Gcral dos Estabckcimentos Escolan:s. no 
ümhito das moclalidadc.:s de ação soc ial escolar pr.:vistas no pn:s..:nte 
despacho c.: d.:mais legislaçào ~m vigor. 

Artigo 1-1.0 

Bolsas de mé1·ito 

I - Os ulunos matriculados nas ofertas de ensino de nível secun
dúrio. que h:nhum direito a apoios da ASE nos tcnnos do artigo li .''. 
podem candidatar-s~.: à utribuição de bolsas de m.:rito de acordo com o 
rcgulam..:nto publicuclo no anexo V do pr..:sent..: d..:spacho. do qual faL 
par1~ intt:grantc. 

2 - Para .:t<:itos do estabekcido no pr.:scm.: dcsracho. cnt..:nde-s..: por 
·mérito· a obtenção pelo aluno candidato à atribuição da bolsa da seguinte 
classificação média anual. relativa ao ano de escolaridade anterior. com 
apro' aç<lo cm todas as discipl inas. ou módulos. elo plano cu1Ticular: 

o) 9.0 <1110 d..: cscolaridad.: - classi licaç<lo igual ou superior a .J: 
h) I 0.0 ou li .'' de cscolaridadc. ou cquivaknt.:s- classi licaçüo igual 

ou superior a I.J valor~.:s . 

:; - l'or <<bolsa ck mérito>> entende-se a prestação pc~.:un iúria anual 
d..:stinada ii compart icipação dos encargos incr.:ntcs ú fr.:qu.:'ncia do 
cnsino s.:cundúrio . 

.J - O montante das bolsas de mérito c determinado a partir do valor 
con·..:spomkntc a 2 , ·czcs .: meia do inde-.;ant..: elos apoios so~iuis ( IAS) 
cm ' i!!or no início do ano lcth o. 

5 _::. A bolsa de mérito é actunulávcl com a atribuiçào dos auxílios 
..:conómicos d..:linidos para os alunos car.:nciados do ensino sccundúrio e 
w n1 a bolsa de estudo atribuída aos alunos do ensino ecundúrio atra' és 
do l i ni~tério da Solidariedade. Emprego c S.:gurança Social. 

Artigo 15.0 

.\ ções complementares 

i\s m.:didas d.: ação social escolar pr..:vistas no pr..:scntc d..:spacho 
podem s..:r complcm.:ntadas. por iniciativa dos agrupamentos de cs~.:olas 
nu ..:scolas não agrupadas. no âmbito da sua autonomia c no quadro dos 
corrcspondcntcs projctos cducati\'OS. e mediante apl icaçào de eventuais 
prov.:itos da gestão dos serviços ele bul;;te escolar c dc papelaria escolar. 
nomeadamente através ele: 

a) i\quisiç<lo de livros c outro material escolar a distribuir gratuitu
mcnt..: pelos alunos de mcnon:s r..:cursos económicos: 

h) Aquisiç<lo d..: livros. de sofnrare educativo c ele materiais pedagó
gicos ..:sp..:cíli cos para rcnovaç<lo e atualização das bibliotecas c centros 
de r..:cursos: 

c) i\quisiç<io ele li' ros para atribuição de prémios cm concursos n:a
li/ados no cstab..: lccim.:nto de ..:nsino: 

d) Comparticipação das ati,·idad.:s ele complemento cuniwlnr. 

CAPÍTULO V 

Disposições Finais 

Artigo 16.0 

i'\orma re\'ogatória 

21392-(25) 

São revogados os despachos anuais publicados antcrionncntc sobre 
a matéria: 

Despacho n.0 18987/2009. publicado a 06 de agosto d..: 2009: 
Despacho n.0 1-1368-i\/20 I O. publicado a I.J d.: sct.:mbro de 20 I 0: 
Despacho n.0 1228-1/20 11 . publ icado a 19 de setembro de 20 li: 
Declaração de r.:ti licaçào n." 1639/20 11 . pub licado a 02 de novembro 

dc 20 11 : 
Despacho n.0 11886-i\/20 12. publicado u 6 de setembro de 2012: 
Despacho n.0 11 861/20 13. publicado a 12 de setembro de 2013: 
Despacho n." 11306-D/20 I .J. publicado a 8 de s~tcmbro d.: 20 I .J. 

Artigo 17." 

Produção de efeitos 

O pr..:s.:ntc despacho produz cl;;ítos a pa11ir da data da assinatura. 

30 ele julho de 20 15. - O Sccr.:türio ele Estado do Ensino e da Ad
ministraÇão Escolar. Jo(io Casmwm de Almeida. 

ANEXO I 

Preço das Refeições 

(n.0 ' 1, 6 e 7 do a rtigo 4° e 3 do artigo 6.0 ) 

(Em euros) 

.\limcntaçJo cm cm 
rcfcitónos cS.:t"~l:m~' bufete:o. c:..col:u e :o. 

Pr..:ço para os alunos ....... ..... . . 
Taxa adicional (marcaçüo no dia) .. . 
Comparticipação múximu no custo rc-

fi:içüo/aluno .. .... ... ........ . 

/\ NEXO 11 

Alojamento 

1.-16 
0.30 

0.22 

I. OS 

0. 12 

(a que se refe rem os n.•• 3 e 5 do artigo 7.0
) 

Esca lão A (escalão I do abono de làmília) 
Escal<lo B (cscalüo 2 elo ubono de lhmília) 
Escalüo C (escalilo 3 do abono de lhmília) 
Restantes escalões elo abono de t:unília . ..... .... . 

(:t ) Em\ 1gor no mic10 do ano leU\ O 

\lcns;llid:Hic a p:1gar 
pl'ICl5 a\uno'i 

lO 0 o li\S (a ) 
20 ° o 11\S (a) 
35 °o li\S (a) 
50 °o IAS (a) 

/\N EXO II I 

Auxílios Económicos 

[a que se re ferem os n.•• 4 e 5 do a rtigo 7.0 e 3 e 7 do artigo 8.0
, n.0 2 do artigo 11.0

, n.0 1 do artigo 12.0 

e a línea c) do n.0 1 do a rtigo 13.0
) 

1.0 cidn do ensino h:isíco 

,\limcntaç;io 

!\. . . . . . . . . . . . . . Escalào I do abono de llunília . .... . . .. ... ... .... ... . 
B. . ..... . . . . . . Escahio 2 do abono de famí lia ................ . . . ... . 

\omp.1r1 1~ 1p:u;;io mim ma 

26.60 E 
13.30 E 

l i H CIS 

~ " c ·L .1110:. 

32.80 E 
16.-10 E 

\la!l.:nal 
E:o.colar 

13€ 
6.50€ 
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2.• eido do ensino b:ísico 

Esc~l;io Capitaç;io 
Alllll Cill:lÇ<io 

Compa111.:11J:t;:io 

l i\ lOS 

5 e :lllô C 6.0 :tllO 

\latcrial 
Escolar 

1\ . .... • .. . .. . .. Escalão I do abono de fam ília . ........... . . . ... .. . . .... . . . . . .... . 11 8.00 E 
59.00 € 

16 € 
8 € 11 . . ...... . .. .. . Escalüo 2 do abono de tàmilia . .... ... ......... . . . . .... .. . . ... ... . 

3.0 ciclo do ensino b:ísico 

Cap1taç:'io 
\l1mcntaçào 

C'0111))3rti~IIJ:tÇàO 

Lnros 

7 ° ano 8 ° C9 ° :lllJS 

\ lah:nal 
Escolar 

1\. . ............ Escalão I do abono de tàmilia . ... . ..... .. .. ........ . 176.00 E 
88.00 E 

154.00 E 
77.00 E 

16€ 
8€ 13. . ..... . ...... Escalüo 2 do abono de familia ............ . .. . .. . ... . 

Ensino scl·und:í rio 

1\ . ....•.... .. . .. 
[3 ..... • . . •.. .... 

Capitaç;io 

Escalão I do abono d.: família ... . .. . ...... . 
Escalão 2 do abono de f~1rnilia ............. . 

(:l) I 111 \ 1gN 110 IIHCIO d\l anO lell\ 0 

·\ limcnt<tç;io 

100 °o 
50 °o 

Ln ros 

147.00 € 
73.50 E 

lomp:lttklp:u; ;·,o 

i\t:ucrial 
Fsc0l:ar 

16 € 
8€ 

\lotanH.'Ill{'l l'lll 
rcstd~nc1;t t:1m1l1ar 

( O I (bJ 

15 °ó do IAS/m.:s (x I 0) 
8 °,odo 1/\S/m.:s (x l O) 

C h) .\hcm:llt\:1 ~10 transporte c~colar de fonna a g.ar:mtir a scquênci:1 dos cstudo3 que corTC:!tpondc a opç:lo do aluno_), 

A EXO IV 

Regulamento de Acesso ao Financiamento do Programa 
de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.° Ciclo do Ensino Básico 

(a que se refere o n. 0 2 do artigo 5.0
) 

CAPÍTULO I 

Objeto e âmbito de aplicação 

Artigo I .O 

Objcto 

I - O presente Regulamemo define o regime de acesso ao apoio 
financeiro a conceder pelo Ministério da Educação c Ci.:ncia no ümhito 
do Pmgrama de Gcncralizaçüo do Fornecimento de Rcteiçôcs Escolares 
aos Alunos do 1." Ciclo do Ensino Básico. 

2 - O presente Regulamento define. ainda. orkntaçôcs quanto aos 
requisitos neccss•irios ii candidatura ao linanciamento a que se r..:lerc 
o niunero anterior. 

Artigo 2." 

Definições 

Para cle itns elo presente Regulamento. considera-se: 

a) «Programa» o Programa de Generalizaç<lo do Fomecimento ck 
RctCiçúes Escolares aos Alunos do 1.° Ciclo do Ensino Básico: 

b) «Regulamento» o presente Regulmncnto de acesso ao financia
mento do Programa de Generali zação do Fomccimento ele R e le içôcs 
Escolares aos Alunos do 1." Ciclo do Ensino Básico: 

c) «Entidade» a organ ização que reúne condições de parceria com os 
municípios para acesso ao financiamento. nos termos elo artigo 3." 

Artigo 3." 

Dcstiuat:írios 

I -Podem aceder ao apoio financeiro u conccd..:r nos termos do 
presente Regulamento os municípios que. reunindo condições. mani
festem interesse cm assegurar rd eiçúcs escolares aos alunos do 1." ciclo 
do ensino básico. 

2 - Os Municípios. além do uso de meios próprios para o ele ito. ou 
elo recurso a procedimentos de Contratação Públi ca para a prestação 
do serviço. podem recorrer a parcerias com agrupamentos de escolas c 
escolas não agmpadas ou entidades que rcilnam condiçôes JH.:ccss:irias 
;i apresentação de projctos nesse âmbito. 

3 - Os tennos das parcerias a que se refere o nilmcro anterior são 
fi:\ados em protocolo a celebrar com as entidades ..:m causa c ckvcrào 
identificar: 

a) O número de alunos a abranger: 
b) O horário das re feições: 
c) O compromisso de que a rcleição a fornecer cumpre r.:quisitos 

de qual idade: 
d) O local de fornecimcnto das rcl~ içiks: 
e) O ..:quipamcnto c meios usados no t'ornccim..:nto das rc le içõcs: 
J) O custo múximo. por rcteiç:io. passivei de ser assegurado pelo 

1\ lunicípio. 

.J - Os municípios comprometem-se a exercer um controlo dircto da 
gestão do fornccim..:nto das rcteiçôcs. traduzido no acompanhamento 
local do funcionamento do serviço c na tiscalizaçüo do cumprimento 
das normas aplicü\cis. 

Artigo 4.0 

:\aturcza do apoio tin:tncci•·o 

I - O apoio previsto no presente Regulamento consiste numa eom
pan icipaçào financeira a conceder pelo 1inistério da Educaçüo c Ciência 
aos municípios nos tcnnos de um contrato-programa celebrado de acordo 
com o )JrC\ isto no m1igo 7.'' do presente Rcgul<Jmcnto. 
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2 - O cálculo da comparticipaçüo financ..:ira é d etuado lk acordo 
com o critO:rio do custo por aluno/ano. sendo ohjcto de atuali7açào 
anual. 
3-O apoio ao t'omecimcnto das re Jeições aos alunos do I." ciclo 

do ensino bilsico so:rü concretizado alrH\ és do seguinte modelo de Ji
rwnciamcnto: 

a) Pn.:ço milximo do: n:feiçüo- € 2.50: 
h) Pr..:ço a pagar pelos al unos- € I A6 (\ alor definido par;r todos 

os l!rmrs de ..:nsino): 
~)Compart icipação do Município- at..! € 0.58 (50% do pr..:ço da 

rcfeiç;io após dedução do valor do Preço a pagar pelos alunos): 
di Companicipação do 1\linistério da Educa.;iio c Ciência- até f 0.58 

(50 ° o do pr.:ço da rcfciçüo após deduçüo do 'alor do Pr..:ço ;r pagar 
pelos ;ri unos). 

-1 - Sem pro: que o custo real das rc fc içô..:s seja sup.:rior ao pr..:ço 
múximo. a cornparticipaçüo do Ministério da Educaçüo e Ciêlll.:ia será 
calculada nos termos da alínea anterior. até ao li mite de f 0.58 por 
aluno. 

5-Quando os alunos heneficicm da açào social escolar. estão isentos 
de pagam..:nto ou pagam somente 50 ° o. de acordo com o ..:scalüo em 
que ..:st;lo ins..:ridos. 

6 - O pagamento da rc!Ciçüo aos alunos subsidiados pela ação social 
..:scolar .:ontinua a s..:r da competência dos munidpios. 

Artigo 5." 

Pedido de financiamento 

I - Os pedidos d..: financiamento amrais süo apres..:ntados ú Dircção
-Gcral dos Estabekcirn..:ntos Escolar..:s. a quem comp..:tc proc..:d..:r ú 
apr..:ciaç;lo dos processos. 

2 - A apr.:sentaçào formaliza-se atra\ és do pr..:..:nchimcmo de J"or
mulúrio ektrónico onde constam os s..:guiru..:s elementos. sendo dispo
nibili7ada a docum..:ntaç;lo que se rcf..:r..:: 

a) Identificação do município: 
b) Número de idcnli Jicaç;lo de p..:ssoa colct iva ( I PC) das entidad..:s: 
c) Cópia de protocolo ou contrato estah..:kcido com as entidades: 
d) Mod..:lo ck financinmento adotado. 

3 - São rejeitados os pedidos de financiamento que não pn:cncham os 
requ i;;it<l;; c"igidos no presente Regulamento ou cuja instrução ddicicntc 
n;io seja suprida após receção do! notificação a emitir para o d eito pela 
Din.:ç;io-G..:ral dos Estabekcimcntos Escolares. 

Artigo 6." 

Processo de apn~(' iaçào 

I - A pós instnrçào dos processos anuais de financiamento. a Dir..:.;iio
-Gcral dos Estabdecimcntos Escolares ..:laborarú a proposta anual de 
financiarm:nto a conceder. que submetcrü ú tutela. 
3- O resultado da aprO\·açào do linanciamo:nto é dado a conh..:cer aos 

munidpios atran;s da plataforma utilizada para instnrçào dos processos 
e comunicação de dados d..: consumo das reJeições. 

Artigo 7.'' 

( 'ontnrto-pr·ogntma 

I -O montante da comparticipação concedida c as obrigações a 
que o nnmicipio. isoladam..:nte ou em parceria. fica suj..:ito constam de 
corllrato-programa a c..:kbrar ..:nlr..: o 1\1 in ist..!rio da Educação c Ciência 
c o rnunidpio. a publicar na 2." s..!rie do Diário da República. tendo ..:111 
\"is ta os seguintes o~icti\ os: 

a) Enquadrar os apoios finnncciros públ icos na execução do l'ro
rrralna: 
- b) Fa7er acompanhar a concessão dos apoios Jinancciros por urna 
~"ai iaç;lo completa dos cu tos d..: cada plano ou projeto. assim corno 
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dos !!raus de autonomia financeira. t..!cnica. material c lurmana. pr..:' istos 
par:l a sua c:-:;;:nrçôo: 

c) Assegurar a plena publ icidade c transparência das cnndiçõ..:s com 
bas..: nas quais os apoios Jinanc..:iros foram concedidos. 

2 - O proccssamcnto da compar1icipação financeira s..:rá ..:le tuado 
por tranchcs. em p..:rccntagcm a definir no contrato-programa..: a libertar 
de acordo com a a\ ai iação da cxecuçôo do Programa. 
3- O contrnto poder;i s.:r objcto de r..:negociaçüo no caso de alte

raçüo li.mdamcntacla das condiçôcs que j ustiliqu..:rn urna mudança de 
calendúrio da sua rcalizaçüo. 

Artigo 8." 

Pagamento da comparticipação 

O proc..:ssamcnto do pagamento. ela responsabilidade da Direção
-G..:ral dos Estabelecimentos Escolares . ..: originado pela aprm açào elo 
accs. o ao financiamento. nos tcnnos constantes elo contrato-programa 
r..:lerido no ;111igo anterior. 

Artigo 9." 

Acompanhamento c controlo financcir·o 

O acompanhamento da execução c o controlo financeiro ficam a carg,, 
da Dir..:çüo-Geral dos Estabelecimentos Escolar..:s. 

CAPÍTULO 11 

Disposição final 

Artigo 11.0 

Acidentes cnYoh·cndo alunos 

Os acid..:ntcs decorr..:ntes da prestaçüo do scr\'iço de fornecimento 
de r..:leiçõ..:s cscolarcs que cn\'OI\'am alunos no ;irnbito d;r e\<:cuçào do 
Programa s;io cobertos por s..:guro escolar. nos termos J..:gais. 

A EXOV 

Regulamento de Candidatura à Bolsa de Mérito 

(a que se refere o n.0 1 do artigo 14.0 ) 

I - Apresentação da candidatura: 
1. 1 - Pode candidatar-se à atribuição de bolsa de m..!rito. o aluno 

que tenha obtido no ano lcti\ o anterior classificação que r..:' ek rn..!rito. 
nos termos do n.'' 2 do artigo 1-1." do presente despacho. 

1.2 - A candidatura à bolsa de mérito é apresentada. pelo encam:gad0 
de educação. ou pelo aluno que já seja maior de idade. no estahdccirncnto 
d..: ensino a fi-cqucntar pelo aluno. entre o inicio do ano ktivo c o dia 
15 de outubro ou. caso coincida crn que a data coincid..: com o fim d..: 
semana. a candidatura pode ainda ser apresentada até no dia útil seguinte. 
mediante r..:qucrimcnto. acompanhado dos documentos compnl\ ati\ os 
da condição prc\'ÍSla no número anterior. 

2 - Atribuiçüo c pagamento da bolsa de mérito: 
2. 1 -A atribuiç;lo da bolsa de mérito é o~jcto de decisão c:-:pr..:ssa 

elo din:tnr do respctivo agrupamcnto dc ..:scolas ou escoiG nüo agrupada. 
2.2 - O agrupam..:nto d..: escolas ou escola não agrupada tcrú que 

comunicar ú Dircção-Gcral dos Estabelecimentos Escolarcs as bolsas 
atribuídas até ao final do mO:s de outubro. 

2.3 - A bolsa d..: rn..!rito é anuahncntc proc..:ssada cm três prestaçôes. 
a ..:sealonar n~s scguint..:s condições: 

a) -10 ~ o durante o 1." pcriodo lcti\ o: 
h) 30 °o ..:rn cada urn dos periodos kt ivos subscqucnt..:s. 
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