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O departamento de ação social tem duas principais missões no seio da comunidade académica: por um
lado, apoiar os alunos com algum tipo de carência económica através de vários apoios concedidos e,
por outro lado, fomentar a cidadania ativa por parte dos alunos da nossa faculdade, promovendo a
intervenção social na faculdade e no mundo.

O principal objetivo do departamento da Ação social é que todos os alunos tenham todas as condições
necessárias para poderem completar os seus estudos em plenitude e que nenhum estudante deixe de
prosseguir os seus estudos por falta de recursos para assegurar as propinas, a renda, a alimentação, o
transporte ou meios de estudo. Assim, a AAFDL disponibiliza diferentes tipos de apoio e ajuda a divulgar
e intermediar vários apoios externos que poderás conhecer neste Guia. 

O departamento de ação social tem duas principais missões no seio da comunidade académica: por um
lado, apoiar os alunos com algum tipo de carência económica através de vários apoios concedidos e,
por outro lado, fomentar a cidadania ativa por parte dos alunos da nossa faculdade, promovendo a
intervenção social na faculdade e no mundo.

O principal objetivo do departamento da Ação social é que todos os alunos tenham todas as condições
necessárias para poderem completar os seus estudos em plenitude e que nenhum estudante deixe de
prosseguir os seus estudos por falta de recursos para assegurar as propinas, a renda, a alimentação, o
transporte ou meios de estudo. Assim, a AAFDL disponibiliza diferentes tipos de apoio e ajuda a divulgar
e intermediar vários apoios externos que poderás conhecer neste Guia. 

Rafaela Lima 
Vogal da Ação Social 2020/2021

E-mail: acao_social@aafdl.pt ou vicepresidente_intervencao@aafdl.pt
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Os Serviços de Ação Social (SASULisboa) têm como missão proporcionar apoios sociais de forma a
favorecer a igualdade de oportunidades no acesso e na frequência bem sucedida daUniversidade de
Lisboa (ULisboa), contribuindo para a formação integral dos seus estudantes, em contexto académico
de cidadania ativa.

Em conformidade com as políticas públicas de Ação Social no Ensino Superior, os SASUL desenvolvem a
sua atividade no âmbito da concessão das seguintes modalidades de apoio ao estudante: 
• Apoios Sociais Diretos: dos quais se destacam as Bolsas de Estudo; 
• Apoios Sociais Indiretos: como o acesso à alimentação e ao alojamento, e, em articulação com serviços
específicos da Universidade de Lisboa, aos serviços de saúde e às atividades desportivas e
socioculturais. 

Os serviços, no que toca ao contacto com os estudantes, estão divididos da seguinte forma: 

• Unidade de Apoios Sociais e Serviços Alimentares: desenvolve a sua ação no âmbito dos apoios sociais
diretos e indiretos aos estudantes. Esta Unidade agrega a Área de Alojamento e Apoio à Infância, Núcleo
de Alimentação e Núcleo de Bolsas: 
• Área de Alojamento e Apoio à Infância: desenvolve a sua ação em dois âmbitos distintos,
designadamente: o Alojamento e o Apoio à Infância. | alojamento@sas.ulisboa.pt 
• Núcleo de Alimentação: desenvolve a sua atuação no âmbito da prestação de serviços de restauração,
nas vertentes de nutrição e segurança alimentar. | alimentacao@sas.ulisboa.pt 
• Núcleo de Bolsas: compete-lhe propor a atribuição de apoios sociais diretos aos estudantes da
Universidade de Lisboa. | bolsas@sas.ulisboa.pt

A sede dos SASUL localiza-se no Edifício da Cantina Velha, Avenida Professor Gama Pinto, Cidade
Universitária, 1600-192 Lisboa
Telefone: +351 213 611 700
E-mail: info@sas.ulisboa.pt
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O Gabinete de Responsabilidade Social (GRS) apoia os estudantes da FDUL com dificuldades
económico-financeiras, sociais, e de integração. Atua em articulação com os SASUL, e ao abrigo de
protocolos com, como a AAFDL e a AAAFDL da FDUL, na divulgação e na criação de apoios sociais aos
estudantes, designadamente, bolsas de estudo, bolsas de Mérito Social, apoios sociais indiretos, entre
outros.

Procura identificar e mobilizar apoios que permitam dar resposta a necessidades diversas de
estudantes que se encontram em situação de comprovada insuficiência económica ou com
necessidades educativas especiais, combatendo deste modo o abandono e insucesso escolares e
contribuindo para a aquisição de competências transversais socialmente úteis e para a conclusão da
formação académica.

Para ficar a par de mais informações relativas ao GRS consultar:
https://www.fd.ulisboa.pt/alunos/apoio-ao-aluno/responsabilidade-social/

E-mail: responsabilidadesocial@fd.ulisboa.pt 
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As propinas devem ser pagas até ao dia 20 de cada mês com excepção da primeira prestação que
deverá ser paga antes do ato de inscrição.
A Faculdade de Direito possui mecanismos de regularização de dívidas por falta de pagamento de
propinas. Caso um aluno esteja com propinas em atraso e não consiga pagar a dívida à faculdade deve
contactar o Gabinete de Responsabilidade Social que irá aconselhar e articular todo o processo com o
aluno, que deve comprometer-se a pagar em prestações os montantes acordados até à liquidação da
dívida. Para mais informações consultar a página do Gabinete de Responsabilidade Social, no site da
FDUL.

LINK: hwww.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2021/08/95.2021_Planos-de-pagamento-faseadosPPF-
2021-2022-1.pdf

         É possível adiar o pagamento da primeira prestação das propinas até receberes a Bolsa de Estudo,
ao abrigo do artigo 9.º do Regulamento de Propinas da Universidade de Lisboa! A taxa de matrícula e o
seguro escolar são sempre obrigatórios de ser pagos no momento da matrícula, no entanto, caso não
consigas suportar a inscrição e a primeira propina no momento da inscrição, podes efetuar o seguinte
procedimento: 
1) Efetuar login na tua conta da DGES 
2) Ir à secção de "Documentos" (na parte final) 
3) Fazer transferência do Boletim de Candidatura (que comprova que a candidatura à Bolsa foi feita) 
4) Aceder à conta Fénix 
5) Entrar na plataforma de Requerimentos 
6) Colocar no assunto "Outros" 
7) Explicar que se está a aguardar a Bolsa de Estudo e que se requer adiar o pagamento da primeira
prestação das propinas 
8) Anexar o Boletim de Candidatura no requerimento. 

As propinas devemser pagas até ao dia 20 de cada mês com excepção da primeira prestação que
deverá ser paga antes do ato de inscrição.

PROPINAS
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Nesta secção vamos dar-te a conhecer diferentes bolsas de estudo que apoiam alunos em diferentes
circunstâncias com carências económicas, descobre se és o destinatário de alguma delas e confere
como te podes candidatar.

BOLSAS DE ESTUDO
GUIA DA AÇÃO SOCIAL
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5.1. APOIOS INDIRETOS
Os apoios indiretos são apoios concedidos pela Associação Académica da Faculdade de Direito de
Lisboa a alunos que possuam comprovadas necessidades económicas. Este apoio traduz-se num auxílio
indireto, ou seja, não monetário, em vertentes essenciais para garantir a vivência académica digna e
plena dos alunos. 

Assim, existem as seguintes modalidades de apoios indiretos: 
• Senhas de alimentação; 
• Vales para material escolar; 
• Fotocópias na Biblioteca; 
• Fotocópias nas Reprografias; 

Estes mesmos apoios são conferidos, em quantidade e qualidade, de acordo com os critérios definidos
no Regulamento dos Apoios Indiretos, e à luz de critérios objetivos, nomeadamente da Capitação Média
Mensal (CMM) do agregado familiar e da existência de outros apoios sociais.

Destinatários
São elegíveis para atribuição de apoios indiretos os estudantes matriculados na licenciatura e no
mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que se encontrem numa situação de
elevada carência económica. 

Candidatura
A candidatura é efetuada online através de um formulário disponível na página da AAFDL. Devem ser
anexados no formulário os seguintes documentos exigidos na candidatura:    



Fotocópia do Cartão de Estudante ou comprovativo de matrícula do ano letivo em que se encontra; 
Comprovativo de aproveitamento escolar; 
Fotocópia do Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou Passaporte; 
Fotocópia da declaração de IRS dos responsáveis parentais ou equiparados, do próprio ou
declaração negativa da repartição das Finanças;
Declaração sob compromisso de honra.

O estudante que beneficie de algum tipo de apoio social deverá apresentar a declaração da respetiva
entidade competente que comprove a atribuição desse mesmo apoio no respetivo ano letivo.
Todos os documentos apresentados pelo candidato são abrangidos pelo dever de sigilo e os seus dados
serão utilizados apenas para efeitos da presente candidatura. 

Prazos
As candidaturas abrem em Setembro, no início do ano letivo, pelo que os alunos devem manter-se
atentos ao site e às redes sociais da AAFDL.

GUIA DA AÇÃO SOCIAL

12

5.2. Bolsa Cuatrecasas - AAFDL
A Bolsa Cuatrecasas apoia alunos em situações de carência financeira através do financiamento dos
manuais-base e de legislação das disciplinas de cada ano do curso, ajudando 4 alunos com os materiais
basilares para a frequência do seu ano letivo. No âmbito desta Bolsa, serão ajudados 4 alunos, um de
cada ano da licenciatura em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Destinatários
São elegíveis alunos inscritos no 1.º ciclo de estudos, que não tenham reprovado a nenhuma disciplina
no ano anterior, e se encontrem numa comprovada situação de carência financeira.

Candidatura
A candidatura é efetuada online através de um formulário disponível na página da AAFDL. Devem ser
anexados no formulário os seguintes documentos exigidos na candidatura:



Fotocópia do documento de identificação;
Comprovativo de aproveitamento escolar (poderá ser um printscreen do Portal Fénix);
Comprovativo de matrícula no ano letivo em que se encontra (poderá ser um printscreen do Portal
Fénix);
Fotocópia de declaração de IRS (própria ou dos responsáveis parentais ou equiparados);
Carta de apresentação; 
Declaração sob compromisso de honra.

Prazos
As candidaturas encontram-se abertas para alunos do 2.º, 3.º e 4.º ano até 10 de setembro de 2021 e
para alunos do 1º ano irão abrir entre 28 de setembro e 14 de outubro de 2021.

GUIA DA AÇÃO SOCIAL
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5.3. Bolsa de Estudo da DGES - SASUL

Em cursos técnicos superiores profissionais;
Em cursos de licenciatura;
Em cursos de mestrado integrado;
Em cursos de mestrado.

Esta bolsa de estudo é paga diretamente pela DGES - Direção-Geral de Ensino Superior - a cada
estudante, através de transferência bancária em dez prestações mensais.

Destinatários
Podem ser atribuídas bolsas de estudo no âmbito do sistema de apoios sociais para a frequência de
cursos ministrados em instituições de ensino superior os estudantes inscritos:

Candidatura 
A candidatura à bolsa de estudo é preenchida e submetida via online, na área reservada do estudante,
na Plataforma da Direção-Geral do Ensino Superior em:

https://www.dges.gov.pt/wwwBeOn/ 

https://www.dges.gov.pt/wwwBeOn/


Entre 25 de junho e 30 de setembro;
Nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de setembro;
Nos 20 dias úteis subsequentes à emissão de comprovativo de início de estágio por parte da
entidade que o faculta, no caso de licenciados ou mestres que estejam a realizar estágio
profissional.

Para obtenção das credenciais de acesso, preencha o formulário no site dos Serviços de Ação Social da
Universidade de Lisboa, seguindo as etapas: 

1. Na página inicial, aceder ao Menu “Bolsas de Estudo” e clicar em “Pedido de Credenciais”; 
2. Ler atentamente a informação e assinalar o seu consentimento no campo indicado; 
3. Clicar em “Seguinte”; 
4. Preencher os campos com os dados solicitados; 
5. Clicar em “Submeter”. 

No caso do candidato à matrícula e inscrição num curso através do Concurso Nacional de Acesso e
Ingresso no Ensino Superior Público (CNAES), a solicitação do código das credenciais de acesso é feita
no ato da candidatura ao CNAES. 

Prazos 
A candidatura à atribuição de uma bolsa de estudo deve ser submetida:

E-mail: bolsas@sas.ulisboa.pt 

GUIA DA AÇÃO SOCIAL
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5.4. Bolsa de Mérito Social - GRS da FDUL
As Bolsas de Mérito Social permitem a 32 alunos da Faculdade de Direito trabalhar em diferentes
tarefas na faculdade e receber um montante aproximado de 438,81€, que varia em função do número
de horas de trabalho. Estas vagas são para a Biblioteca, Gabinete de Responsabilidade Social, Instituto
de Cooperação Jurídica, Gabinete de Saídas Profissionais, Gabinete de Apoio à Gestão, Gabinete de
Erasmus e Relações Internacionais, Apoio às aulas, Apoio aos Serviços Académicos e Apoio à
Manutenção.



Impresso de candidatura, devidamente preenchido: http://www.fd.ulisboa.pt/alunos/apoio-ao-
aluno/ 
Fotocópia de documento de identificação; 
Curriculum vitae; 
Comprovativos da situação de carência económico-financeira, em especial a nota de liquidação do
IRS do ano económico imediatamente anterior, bem como o comprovativo do Imposto de Renda
(para alunos Brasileiros).

Destinatários
São elegíveis os alunos com comprovadas carências económico-financeiras, matriculados e inscritos no
1.º ou no 2.º ciclos da FDUL, sendo que se entende por carências económico-financeiras a situação em
que o rendimento anual per capita do próprio, ou do agregado familiar em que se insere, não seja
superior a 15 X IAS (i.e. € 6.582,15 /ano ou € 548,51 /mês). 

Não são elegíveis os alunos que beneficiem de outra bolsa destinada a estudantes do ensino superior,
bem como os alunos matriculados e inscritos em regime livre.

Candidatura
A candidatura deve ser formalizada por correio eletrónico, com todos os documentos solicitados, para
responsabilidadesocial@fd.ulisboa.pt

Documentos exigidos:

Prazo
O prazo decorre entre 20 de agosto e 3 de setembro de 2021.

Mais informação em: www.fd.ulisboa.pt/alunos/apoio-ao-aluno/responsabilidade-
social/#1565710609955-36282306-6e53

GUIA DA AÇÃO SOCIAL
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5.5. Bolsa de Consciência Social - UL

As Bolsas de Consciência Social concretizam-se em apoios extraordinários, tendo em vista necessidades
de alimentação, transporte, alojamento e propinas. O valor máximo a conceder em dinheiro será o
equivalente ao montante da propina máxima para a formação inicial, fixado pelo Conselho Geral da
ULisboa.
O bolseiro deve prestar uma colaboração, na ULisboa ou na Escola a que pertence, em atividades
científicas, culturais, académicas, sociais, e desportivas, ou no acompanhamento de estudantes com
necessidades especiais.
Para informações sobre os Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa (SASULisboa) consulte o
website: http://www.sas.ulisboa.pt/index.php

Destinatários
Todos os estudantes matriculados e inscritos na ULisboa, que se encontrem em situação de grave e
comprovada carência económica.

Candidaturas
São elegíveis estudantes que se encontrem em situação de grave e comprovada carência económica e,
prioritariamente, alunos não abrangidos pelo sistema de Ação Social estatal. 
Os candidatos matriculados no ano letivo anterior devem fazer prova de que obtiveram aproveitamento
escolar, salvo se razões que não lhes sejam imputáveis, devidamente comprovadas, o tenham
impedido.

Prazos
Os prazos são variáveis e poderão ser consultados no seguinte website:
http://www.sas.ulisboa.pt/index.php

http://www.sas.ulisboa.pt/index.php
http://www.sas.ulisboa.pt/index.php


GUIA DA AÇÃO SOCIAL

17

5.6. Bolsas dos Municípios

Estas bolsas de estudo no ensino superior são promovidas e dinamizadas pelas diversas Câmaras
Municipais, que proporcionam estes apoios sociais aos seus munícipes. Contacta a Câmara Municipal
da tua área de residência para obteres mais informação!

Destinatários
Salvo condições específicas a averiguar junto da entidade promotora, estas bolsas de estudo destinam-
se a estudantes dos 1.º e 2.º ciclos do ensino superior.

Candidatura
Salvo condições específicas a averiguar junto da entidade promotora, destinam-se a estudantes
residentes no Concelho em causa durante um período de tempo específico e que cumpram requisitos
no âmbito do aproveitamento académico, da idade e dos rendimentos do agregado familiar.

Prazos
Variáveis, ocorrendo habitualmente nos meses de setembro, outubro e novembro de cada ano.
Consultar a Câmara Municipal da área de residência.

5.7. Bolsa da Região Autónoma da Madeira

Estejam matriculados em cursos ministrados em instituições de ensino superior (conducente ao
grau de Licenciado e de mestre ou título de Técnico Superior profissional);
O estabelecimento superior se localize fora da RAM;
Tenham concluído o curso secundário num estabelecimento sediado na RAM;

O Governo Regional da Madeira concede, no âmbito das políticas de apoio social às famílias
madeirenses, bolsas de estudo a estudantes universitários com carências económicas que estudem fora
da região.

Destinatários
A bolsa de estudos é atribuída a estudantes que, cumulativamente:



Façam prova que os membros do agregado, à altura da candidatura, são residentes na RAM;
Façam prova documental da carência económica de modo a demonstrar que a capitação média
mensal do agregado é inferior ao quantitativo máximo fixado.

Boletim devidamente preenchido, com o agregado familiar comprovado pela junta de freguesia
Comprovativo de matrícula no ano letivo 2021/22;
Documento com indicação do IBAN do estudante, emitido pelo Banco ou pela Caixa Multibanco
Declaração do IRS 
Extrato de remunerações da Segurança Social (entre janeiro 2020 até ao presente) de todos os
elementos do agregado, maiores de 18 anos, incluindo o estudante

Candidatura
A candidatura deve ser apresentada presencialmente. O agendamento é necessário e pode ser feito
presencialmente no Gabinete de Ensino Superior ou no site (digital.madeira.gov.pt/ensinosuperior). Os
documentos necessários são:

Prazos
Para os estudantes que concorrem pela primeira vez, o processo de candidaturas decorre entre 4 de
outubro e 12 de novembro de 2021.Para estudantes dos anos seguintes, o agendamento é também
necessário, mas o processo de candidaturas é mais cedo - decorre entre 30 de agosto e 24 de
setembro. 

Para mais informações, seguem os contactos:
Telefone: 291 145 515
E-mail: Ensino.superior@madeira.gov.pt
Site: www.madeira.gov.pt/ensinosuperior
Instagram: Ensino.superior
Morada: Av. Arriaga, Edíficio do Governo Regional, Funchal

GUIA DA AÇÃO SOCIAL
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5.8. Bolsa da Gulbenkian 

A Fundação Calouste Gulbenkian enquanto promotora da arte, beneficência, ciência e educação, detém
a Bolsa Gulbenkian. 

Destinatário
Esta bolsa destina-se aos estudantes portugueses - ou estudantes estrangeiros residentes em Portugal
há pelo menos dois anos à data do concurso -, cuja nota de candidatura ao ensino superior seja igual
ou superior a 17 valores e com escassos recursos económicos. 

Candidatura
Para a candidatura é necessário um comprovativo de colocação na instituição do ensino superior, no
qual conste o curso bem como a nota de candidatura que permitiu o ingresso no curso, uma carta de
motivação com particular referência a eventuais contribuições para a comunidade (através de
voluntariado, compromissos de trabalho, atividades de liderança, responsabilidades pessoais, etc.) até
500 palavras e, no caso de lhe ter sido atribuída bolsa de ação social, deve anexar o comprovativo da
instituição de ensino superior onde o candidato está inscrito em que conste o valor da bolsa de ação
social atribuída, separando entre o valor da bolsa base anual e o valor de complementos. 

Prazos
As candidaturas decorrem durante todo o mês de outubro - 1 a 31 de outubro -, as inscrições a esta
bolsa só são válidas após a candidatura na Bolsa da DGES. Para mais informações consultar:
https://gulbenkian.pt/bolsas-lista/bolsa-gulbenkian-mais-2021/ ou contactar via email
bolsas@gulbenkian.pt ou por contacto telefónico (+351) 217 823 357.

5.9. Bolsa ANA Aeroportos
A ANA Aeroportos atribui uma bolsa pecuniária no valor de 3000€ anuais pagos em 10 prestações
mensais.

https://gulbenkian.pt/bolsas-lista/bolsa-gulbenkian-mais-2021/


fotocópia do documento de identificação
atestado de residência de todo o agregado familiar
comprovativo de matrícula
última declaração de IRS e nota de liquidação
comprovativo relativo ao valor recebido em bolsas da DGES e das regiões autónomas ou ao seu
não recebimento

Destinatários
Estudantes que ingressem pela primeira vez no ensino superior com até 20 anos, rendimento do
agregado familiar per capita não superior ao salário mínimo, com aproveitamento escolar (média de 14
ou superior) e que vivam nos municípios onde se situam os aeroportos da empresa. As bolsas são
limitadas a um pequeno número de beneficiários por município e são renováveis por 2 anos.

Candidatura
Os documentos necessários são:

Prazo
O programa encontra-se neste momento a ser revisto e será retomado em 2021. A ANA Aeroportos
conta divulgar a curto prazo as condições para apresentação de novas candidaturas ao programa de
Bolsas. Mias informação em: https://www.ana.pt/pt/institucional/responsabilidadesocial/bolsas-de-
estudo ou via email: bolsasana@ana.pt

GUIA DA AÇÃO SOCIAL
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5.10. Bolsa Sporting
A Bolsa de Estudo atribuída pela Direção dos Leões de Portugal – Associação de Solidariedade
Sportinguista, IPSS.
 
Destinatários
Esta Bolsa destina-se a sócios do SCP e/ou Sócios dos Leões de Portugal, com pelo menos 1 ano de
inscrição, ou interessados na atribuição de bolsa que, não sendo sócios das instituições acima referidas,
cuja candidatura seja proposta por um associado dessas instituições, com mais de 5 anos de inscrição.

https://www.ana.pt/pt/institucional/responsabilidadesocial/bolsas-de-estudo


Sócios do SCP e/ou Sócios dos Leões de Portugal, com pelo menos 1 ano de inscrição; ou
Interessados na atribuição de bolsa que, não sendo sócios das instituições acima referidas, cuja
candidatura seja proposta por um associado dessas instituições, com mais de 5 anos de inscrição;
Estar matriculado no ano letivo corrente;
Ter obtido passagem, no ano escolar anterior, na totalidade das disciplinas que constituem o ano,
com a média mínima de 14 valores no Ensino Secundário, Licenciatura e Mestrado. No caso do
Doutoramento, será tida em conta a média mínima de 14 valores no último nível de qualificação
concluído.
Idade: até 18 anos no Ensino Básico, até 21 anos no Ensino Secundário e até 25 anos no Ensino
Superior – Licenciatura.
Não possuir habilitação de qualquer outro curso do mesmo grau de ensino.
Ter idoneidade moral e comportamento escolar e cívico irrepreensível.

Os menores proventos per capita do agregado familiar
A mais elevada classificação média do último ano escolar, exceto para os alunos que frequentem o
1º ano de Licenciatura, 1º ano de Mestrado ou Doutoramento, em que a média será a do último
nível de qualificação concluído.
Se se tratar de atletas do Sporting Clube de Portugal, o seu ‘curriculum’ nessa qualidade
A menor idade

Candidatura
A candidatura processa-se através da entrega do formulário de candidatura e da lista de documentos
até ao final do prazo. Para descarregar os documentos necessário basta ir ao website
http://leoesdeportugal.pt/bolsas-de-estudo/

Seguem-se os requisitos obrigatórios a satisfazer pelo candidato:

As condições preferenciais para atribuição da bolsa são as seguintes:

 
Prazos
Para mais informações consultar o website:  http://leoesdeportugal.pt/bolsas-de-estudo/ ou contactar
via email: bolsasdeestudo@leoesdeportugal.pt ou via telefónica: 217516846 e 964544810 
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http://leoesdeportugal.pt/bolsas-de-estudo/
http://leoesdeportugal.pt/bolsas-de-estudo/
http://leoesdeportugal.pt/bolsas-de-estudo/
http://leoesdeportugal.pt/bolsas-de-estudo/
mailto:bolsasdeestudo@leoesdeportugal.pt
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5.12. Bolsas de estudo Duarte Tarré

ter idade inferior a 25 anos;
ter rendimento académico superior a 14 valores;
redação de um texto onde são apresentados os motivos da candidatura.

As bolsas da ADT são atribuídas individualmente a estudantes do Ensino Superior que apresentem
dificuldade financeira para prosseguir o seu percurso de formação académica. Abrangendo todo o
território português continental e insular, este programa atribui, no mínimo, 25 bolsas de estudo
anualmente.

Destinatários
Alunos do ensino superior que possuam carências sócio económicas e residam em qualquer zona do
território português continental e insular.

Candidaturas
Os requisitos para beneficiar deste programa são:

Prazo
As candidaturas serão abertas uma vez por ano no período de 20 de setembro a 10 de outubro. Para
mais informações consultar: https://www.adtarre.pt/bolsas-de-estudo/.

https://www.adtarre.pt/bolsas-de-estudo/
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Os Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa (SASUL) possuem dezasseis Residências
Universitárias, destinadas ao alojamento de estudantes da Universidade de Lisboa, dos graus de
Licenciatura e Mestrado, que necessitem de estar deslocados do seu agregado familiar para frequência
das atividades académicas. Os preços praticados são bastante acessíveis e variam tendo em conta uma
série de fatores, nomeadamente ser-se bolseiro da DGES.

A capacidade total do alojamento é de 833 camas, sendo 502 para estudantes do sexo feminino e 331
para estudantes do sexo masculino. Estas camas distribuem-se por 437 quartos, dos quais 308 são
duplos, 44 são triplos e 85 são individuais.

Candidatura ao alojamento
A candidatura e recandidatura ao alojamento é feita online a partir do dia 2 de setembro e não tem
data de término. Contudo as candidaturas tardias ficam sujeitas à existência ou não de vagas sobrantes
pelo que recomendamos que te candidates assim que possível. Para efetivares a tua candidatura deves
consultar a secção de alojamento no site dos SASUL https://www.sas.ulisboa.pt/index.php e fazer um
registo no site dos SASUL (utiliza a tua conta campus para tal!). Caso sejas um novo aluno e sintas
dificuldades para efetuares a candidatura podes comunicar com os SASUL através do telefone: 213 611
700 ou por email: alojamento@sas.ulisboa.pt).

Preço
O preço deste alojamento varia entre 76,79€ (preço para alunos bolseiros) e os 220€. 
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alojamento
Se és estudante deslocado ou candidato à FDUL o alojamento em Lisboa é algo que te deve preocupar.
As casas e quartos em Lisboa estão com um preço acima da média em comparação com outras zonas do
país. Apresentamos-te várias opções de alojamento para que possas tomar uma decisão informada
sobre onde irás viver na tua passagem pela FDUL.

6.1. RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS DOS SERVIÇOS
DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

https://www.sas.ulisboa.pt/index.php


Existem inúmeras residências privadas em Lisboa, que praticam diferentes preços. Todas elas têm a
vantagem de possibilitar que os alunos partilhem espaços, vivências e experiências comuns nesta fase
da sua vida. 

Fundação Cidade de Lisboa - www.fundacaocidadedelisboa.pt/pt/residencia-universitaria.html
Fundação Maria Antónia Ribeiro - www.fmabarreiro.pt
Residência Feminina de Lisboa -  www.Ruf.lisboa.ucp.pt
Domus Nostra - http://domusnostra.net/wordpress/
U.hub - https://uhub.eu/pt/location/lisboa/
Cofre - https://www.cofre.org/residencia-universitaria-lisboa.html
Residência Feminina Alámos: https://www.alamoslisboa.org/
Residência Masculina Montes Claros: https://montesclaros.pt/
Residência Masculina Pio XII: https://colegiopio12.com/
Student Ville - https://www.studentville.pt
Collegiate - https://www.collegiate-ac.pt/residencia-universitaria/lisboa/
The Housing Concept - https://www.thehousingconcept.com
Nine Student Living - http://www.ninestudentliving.com/
Smart Studios - https://smartstudios.pt
Recall - https://recall.pt
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"Entrei para uma residência universitária em
2018. A experiência é ótima! Conhecemos
amigos de todo o país e de vários cursos da
Universidade de Lisboa! Grande espírito de
amizade numa residência!” 

Testemunho de um estudante da Faculdade de Direito numa Residência

Universitária dos SASUL

6.2. RESIDÊNCIAS PRIVADAS EM LISBOA 

https://www.fundacaocidadedelisboa.pt/pt/residencia-universitaria.html
https://www.fmabarreiro.pt/
http://www.ruf.lisboa.ucp.pt/
http://domusnostra.net/wordpress/
https://uhub.eu/pt/location/lisboa/
https://www.cofre.org/residencia-universitaria-lisboa.html
https://www.alamoslisboa.org/
https://montesclaros.pt/
https://colegiopio12.com/
https://www.studentville.pt/
https://www.collegiate-ac.pt/residencia-universitaria/lisboa/
https://www.thehousingconcept.com/
http://www.ninestudentliving.com/
https://smartstudios.pt/
https://recall.pt/
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 https://www.facebook.com/AlugarQuartoEmLisboa
 https://www.facebook.com/groups/1110160475674286
https://www.facebook.com/groups/203026150206010/
https://www.facebook.com/groups/1685988104973292/
https://www.uniplaces.com/pt
https://www.ondacity.com
http://www.lisbon4u.com/#home
https://www.placetostay.pt/
https://www.spotahome.com/pt
https://www.bquarto.pt/lisboa/tenho-quartos-para-alugar-lisboa
https://www.roomgo.pt/portugal/lisboa-companheiros-de-quarto
https://housinganywhere.com/pt/s/Lisboa--Portugal
https://inlifeportugal.com/pt/alojamento-estudantes-lisboa/

Para além de residências de estudantes existe também a opção de arrendar um quarto numa casa
partilhada. Aconselhamos-te a celebrares um contrato de arrendamento e a evitares situações
irregulares que podem originar diferentes problemas. Lembra-te ainda de ires visitar a casa/quarto
antes de te celebrares o teu contrato para que as tuas expectativas não sejam defraudadas! Aqui estão
alguns sites e páginas de Facebook onde poderás procurar quartos e contactar os senhorios:

6.3. QUARTOS PARA ARRENDAR

1. Os estudantes bolseiros do ensino superior público, que se encontrem deslocados da sua residência
de origem e a quem tenha sido concedido alojamento em residência dos serviços de Ação Social,
beneficiam, no período letivo de atribuição da bolsa de estudo, de um complemento mensal igual ao
valor base mensal a pagar pelos bolseiros nas residências.
2. Os estudantes bolseiros do ensino superior público que se encontrem deslocados, e que tendo
requerido a atribuição de alojamento em residência dos serviços de Ação Social, não o tenham obtido,
beneficiam, no período letivo de atribuição da bolsa de estudo, de um complemento mensal igual ao
valor do encargo efetivamente pago pelo alojamento e comprovado por recibo.

6.4. COMPLEMENTO DE ALOJAMENTO

https://www.facebook.com/AlugarQuartoEmLisboa
https://www.facebook.com/groups/1110160475674286
https://www.facebook.com/groups/203026150206010/
https://www.facebook.com/groups/1685988104973292/
https://www.uniplaces.com/pt
https://www.ondacity.com/
http://www.lisbon4u.com/#home
https://www.placetostay.pt/
https://www.spotahome.com/pt
https://www.bquarto.pt/lisboa/tenho-quartos-para-alugar-lisboa
https://www.roomgo.pt/portugal/lisboa-companheiros-de-quarto
https://housinganywhere.com/pt/s/Lisboa--Portugal
https://inlifeportugal.com/pt/alojamento-estudantes-lisboa/
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3. O disposto no número anterior aplica-se igualmente aos estudantes bolseiros deslocados do ensino
superior público que se encontrem a frequentar atividades letivas, nomeadamente estágios
curriculares, em localidades onde a respetiva instituição de ensino superior não disponha de
residências próprias ou possibilidade de os fazer alojar em residências de outras instituições de ensino
superior. 
4. Os estudantes bolseiros deslocados do ensino superior público que recusem o alojamento que lhes
foi concedido em residência dos serviços de Ação Social não podem beneficiar do complemento de
alojamento. 
5. Aos estudantes bolseiros deslocados do ensino superior público é dada prioridade absoluta na
concessão de alojamento em residência dos serviços de Ação Social. 
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Os SASUL dispõem de nove Unidades Alimentares com capacidade para cerca de 3200 lugares. Para
além do serviço de refeições, as Unidades Alimentares proporcionam espaços de estudo com acesso a
pontos de rede elétrica e ligações Wi-Fi. 
A Cantina Velha, localizada a 2 minutos da FDUL, tem diariamente opções completas de almoço e jantar
para estudantes a preços muito apetecíveis! O prato principal pode ser escolhido entre prato de carne
ou peixe e vegetariano, e ainda opção vegetariana e macrobiótica. 
O pagamento das refeições nas Unidades Alimentares dos SASULisboa é efetuado através do Cartão de
Identificação da Universidade de Lisboa (Cartão Caixa IU e cartão de aluno) ou em dinheiro. O preço da
refeição é 2,70€.

Semanalmente as ementas são publicadas aqui: https://www.sas.ulisboa.pt/ementas 
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ALIMENTAÇÃO

7.1. Cantinas universitárias

Dentro da FDUL existem 3 bares onde podes fazer as tuas refeições e ainda o Espaço de Refeições
AAFDL onde podes aquecer num dos microondas a tua marmita e almoçar tranquilamente.

No Bar Novíssimo poderás desfrutar da esplanada e aconselhamos os maravilhosos croissants feitos
na hora (que custam 1€!) e várias outras especialidades. 
No Bar Velho tens diferentes menus, hambúrgueres e massas e é local de grandes convívios no final
das aulas.
No Bar Novo tens um menu social, que custa 2,60€ que inclui prato principal, sopa, pão, sobremesa e
bebida e ainda outras opções de lanche bastante em conta 

7.2. Onde comer dentro da Faculdade de Direito

https://www.sas.ulisboa.pt/ementas
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A cidade está ligada por uma extensa rede de transportes públicos, sendo o Campo Grande (a 10
minutos da FDUL) um ponto central para os autocarros da cidade. 
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TRANSPORTES

8.1. Passe sub 23
Se tens menos de 23 anos tens direito a uma redução no valor do passe. Para o obteres deves seguir o
seguinte procedimento:
1. Envias os dados e a documentação necessária através do preenchimento do formulário presente
neste link: https://www.metrolisboa.pt/4_18-sub23-online/
2. Aguardar pela análise da documentação enviada;
3. Irás receber uma notificação por email, em 24 horas/úteis, confirmando que a documentação está
correta;
Para concluíres o processo, basta deslocares-te a um Espaço Cliente (estações Marquês de Pombal ou
Campo Grande) e dirigires-te ao posto exclusivo para atualização/gravação do perfil no cartão Lisboa
Viva (retirando a senha “processos pré-validados”, para acesso ao atendimento exclusivo).

8.2. Passe Sub23@Superior
O título de transporte passe «sub23@superior.tp» terá os seguintes descontos sobre o preço dos passes
mensais em vigor, designadamente os intermodais, os combinados e os passes de rede ou de linha:

-60% para os estudantes beneficiários da Ação Social Direta no Ensino Superior;
-25% para os restantes estudantes do Ensino Superior.

Para ter acesso a estes descontos, é necessário:
1)   obter junto do estabelecimento de ensino uma Declaração de Matrícula sub23, que comprove a
inscrição do aluno, bem como se é ou não beneficiário da Ação Social Direta no Ensino Superior;
2)   entregar estes documentos na empresa de transporte para emissão do cartão de passe sub23. O
cartão é válido por períodos máximos de 4 anos, até aos 23 anos, inclusive e, no caso dos estudantes de
ensino superior inscritos nos cursos de Medicina e de Arquitetura, até aos 24 anos de idade, inclusive.

https://www.metrolisboa.pt/4_18-sub23-online/


No âmbito dos apoios Indiretos a AAFDL comparticipa de acordo com o escalão atribuído os passes
mensais e as viagens de ida e volta a casa dos estudantes deslocados, quer via autocarro, quer via aérea
para os alunos insulares. Para receberes este apoio deves candidatar-te aos Apoios Indiretos da AAFDL.
Vê no ponto 5.1 como o fazer.

GUIA DA AÇÃO SOCIAL

33

8.3. Apoios Indiretos para transporte
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A Bolsa Cuatrecasas referida no Guia providencia todos os manuais escolares a 4 alunos da FDUL,
consulta o ponto 5.2 deste Guia.
Informa-te junto de colegas e professores sobre quais os manuais e compêndios de legislação
absolutamente essenciais (que deves possuir e ter em mão na íntegra), não compres imensos
livros para uma só cadeira depois da primeira aula teórica!
Os manuais essenciais deves adquirir, os restantes poderás consultar na Biblioteca da FDUL ou até
requisitar e imprimir partes importantes na Biblioteca Jurídica da AAFDL.
Lembra-te que podes fotografar manuais na Biblioteca (até 30% do número de páginas total), pelo
que podes poupar recursos com esta técnica, pontualmente.
Na Reprografia Vermelha e noutras reprografias perto da Faculdade (a mais conhecida dos alunos
é a The Original, na Av. Brasil) poderás comprar vários materiais impressos muito úteis para o
curso.
Antes da pandemia, as feiras do livro sublinhado (realizadas no átrio da FDUL) permitiam comprar
livros usados a preços baixos, caso sejam retomadas aproveita a oportunidade para comprares
livros em segunda mão.
Existem várias páginas do Facebook de compra e venda de manuais em segunda mão, cujos
utilizadores são maioritariamente alunos da FDUL, podes procurar os manuais que precisas a
baixo custo: Classificados de Direito (https://www.facebook.com/groups/275674085885358) e
Classificados de Direito FDL (https://www.facebook.com/groups/682765571826643).
Existem livros disponibilizados online, em versões digitais em drives partilhadas entre alunos, se
tiveres dificuldade em encontrar, contacta a Ação Social da AAFDL.
Por fim, caso te vejas absolutamente privado de manuais para o teu estudo, contacta a AAFDL e
conseguiremos apoiar-te!

Os manuais e compêndios de legislação de Direito são bastante dispendiosos pelo que deixamos
algumas dicas para que possas colmatar este problema:
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MANUAIS ESCOLARES

https://www.facebook.com/groups/275674085885358
https://www.facebook.com/groups/682765571826643


A AAFDL renovou em setembro de 2021 a Biblioteca Jurídica, possibilitando que todos os alunos
(Bolseiros e Sócios da AAFDL) possam consultar e também requisitar diferentes obras de que precisem
para complementar o seu estudo. A Biblioteca localiza-se no corredor da AAFDL e será inaugurada no
final de setembro de 2021.

Podes conhecer o Regulamento da Biblioteca Jurídica e o catálogo de livros aqui:
https://aafdl.pt/biblioteca-juridica/
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9.1. BIBLIOTECA JURÍDICA AAFDL

https://aafdl.pt/biblioteca-juridica/
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Se tens Necessidades Educativas Especiais deves entrar em contacto com o Gabinete de
Responsabilidade Social para te informares sobre os teus direitos e apoios na Faculdade. 

Email: responsabilidadesocial@fd.ulisboa.pt
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ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS

mailto:responsabilidadesocial@fd.ulisboa.pt
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A Universidade de Lisboa possui um centro médico com inúmeras especialidades e com preços mais
acessíveis para estudantes do ensino superior e preços significativamente menores para alunos
Bolseiros. O centro médico dispõe ainda de consultas de psicologia para todos, que têm preços
simbólicos para alunos bolseiros.

https://www.estadio.ulisboa.pt/info/centro-medico

O Centro Médico da Universidade de Lisboa é uma unidade de saúde renovada e alargada, com novas
valências médicas, que presta apoio, não só à comunidade académica, mas também à comunidade em
geral.

O Centro Médico da Universidade de Lisboa presta, igualmente, apoio a estudantes e docentes em
mobilidade residentes no estrangeiro que necessitam de cuidados de saúde num período curto de
permanência em Portugal.
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SAÚDE

https://www.estadio.ulisboa.pt/info/centro-medico
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A Ação Social é um departamento que funciona em proximidade e estreita articulação com vários
departamentos e Gabinetes, se tiveres a passar por um problema, entra em contacto connosco.

Rafaela Lima | Vogal da Ação Social | acao_social@aafdl.pt
Inês Almeida | Vice Presidente da Intervenção | vicepresidente_intervencao@aafdl.pt 
Ricardo Vicente | Presidente da Direção | presidente@aafd.pt
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CONTACTOS

mailto:acao_social@aafdl.pt
mailto:vicepresidente_intervencao@aafdl.pt
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