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Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 

 

a) O Programa IPP Amigo é um Programa enquadrado no âmbito da Responsabilidade 

Social do Instituto Politécnico de Portalegre que visa acorrer a situações de grave 

carência económica solicitada por estudantes não bolseiros do IPP, proporcionando-lhes 

condições favoráveis à frequência e conclusão dos seus estudos. 

 

b) Solicitação e resposta dada aos pedidos: 

1º Passo – Solicitação/pedido de apoio por parte do Estudante para os SAS (em 

formulário próprio) 

2º Passo - Encaminhamento da solicitação/pedido para o GAPP no período 

máximo de 72 horas após a sua receção. 

3º Passo – Receção da solicitação/pedido pelo GAPP, sendo marcada no período 

máximo de 48 horas a avaliação psicossocial do estudante (calendarização sujeita 

à disponibilidade do Estudante) (Dr. Miguel Arriaga/ Dra. Helena Morgado). 

4º Passo – Avaliação e parecer conjunto da avaliação psicossocial, sob a forma de 

informação proposta dirigida ao Sr. Administrador dos SAS. 

5º Passo – Despacho do Sr. Administrador dos SAS. 

6º Passo – Contacto com o Estudante sobre a decisão final (indeferimento/inicio 

de apoio) 

7º Passo – Acompanhamento e avaliação do apoio. Deverá ser realizada uma 

avaliação do apoio prestado, assim como da situação social do estudante no final 

de cada semestre. 

 

Procedimentos 

 
Artigo 2º 

 

a) O ponto 7 do regulamento do IPP Amigo refere que: 
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b) As necessidades existentes em cada UO do IPP, devem preferencialmente, ser 

apresentadas pelas mesmas para que facilmente e de forma célere seja distribuída a 

atividade/tarefa a desempenhar por parte do Estudante. Podendo também ser feito o 

contacto pelos responsáveis pela avaliação Psicológica e Social junto das UO no sentido 

de perceber das necessidades existentes. A plataforma online para as diferentes UO, tem 

compreendido o preenchimento de 3 campos: 

- Breve descrição da atividade/tarefa a desenvolver na UO (Máximo 1500 caracteres);  

- Duração prevista da mesma; 

- Responsável (responsável pelo estudante durante o período da realização da 

atividade/tarefa). 

c) A atividade/tarefa a desempenhar pelo Estudante nunca poderá exceder as 3 horas 

semanais e deverá sempre decorrer fora do seu período letivo, sendo supervisionada por 

parte do responsável que deve registar a assiduidade e desempenho da função do 

Estudante.  

d) Caberá ao responsável de cada UO, onde o estudante está a desempenhar a sua 

atividade/tarefa, mensalmente reportar através de ficha electrónica a actividade do 

mesmo.  

 

Modalidades de apoio 

 
Artigo 3º 

 

a) O Apoio prestado aos Estudantes poderá ser enquadrado, principalmente, de 3 formas: 

I - Possibilidade de entrega de senhas de refeição 

II- Entrega de cabaz mensal de alimentos 

III - Redução/isenção do pagamento de alojamento nas residências do IPP 

b) Preferencialmente, no sentido de potenciar os recursos disponíveis, dever-se-á 

privilegiar a entrega de cabaz de alimentos aos estudantes permitindo que sejam estes a 

fazer a sua própria gestão dos bens que lhe são entregues. 

c) Apenas nas situações de comprovada impossibilidade de utilização do cabaz mensal, 

serão entregues senhas de refeição aos estudantes 

d) A isenção do pagamento de residência, será realizada aos estudantes que vivam com 

orçamento mensal inferior ao Indexante dos Apoios Socias (419,22€) por agregado 

familiar, sendo as outras situações deverão ser analisadas casuisticamente no sentido da 

apresentação de proposta de percentagem de redução do valor a atribuir.   

 

 

Términos ou recusa de apoio 

 
Artigo 4º 

 

a) Sempre que seja recusado um apoio, pela não aceitação das condições por parte do 

estudante ou por qualquer outro motivo que a este diga respeito, deverá o Estudante 

declarar essa mesma recusa ou solicitação de final de apoio. 



 

b) Estas situações são enquadráveis para qualquer situação que ocorra durante ou após o 

período da avaliação Psicossocial do Estudante.   

c) Fica também obrigado o Estudante a terminar a ligação ao programa, sob a forma de 

uma declaração, caso a situação socioeconómica se alterar, devendo dar de imediato 

conhecimento aos SAS sobre a não necessidade de continuação do apoio. 

 

Avaliação 
 

Documentação a solicitar/ excepções/ e casos de emergência (Alimentação) 

Artigo 5º 

 

a) A avaliação Psicossocial será sustentada em 2 entrevistas, Psicológica e Social e no 

preenchimento do Guião “SAS.BOL.7-Rev.1”. 

b) Devem ainda ser solicitados alguns documentos comprovativos da situação 

económico-social, como a declaração de IRS ou comprovativo dos rendimentos do 

agregado familiar, bem como qualquer outro documento que se considere de interesse 

para o comprovar da necessidade de carência Psicossocial do estudante. 

c) O Prazo para a entrega dos documentos solicitados não poderá exceder os 30 dias após 

a sua solicitação. Sendo que o não cumprimento do acima exposto levará à 

impossibilidade de participação no Programa. 

c) Em casos de notória carência alimentar, serão imediatamente após a entrevista 

accionados os mecanismos de apoio alimentar, sendo solicitados posteriormente os 

documentos considerados necessários.  

 

Duração do apoio 

 
Artigo 6º 

 

a) A necessidade de Apoio, no que respeita à sua duração, deverá ser apresentada no 

relatório, devendo este apoio, ser na maioria dos casos continuado, focado durante apenas 

durante o período académico. 

b) Não invalidando os pontos anteriores, o relatório deverá fazer referência ao facto de o 

apoio poder ser continuado de forma automática de um ano para outro. 

c) No sentido de potenciar o sucesso académico, deverá o apoio ser terminado aos 

estudantes que de forma consecutiva tenham insucesso académico durante 3 anos 

lectivos. 

  

 

 

 

 
 


