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SUBSÍDIO DE ESTUDO 

CANDIDATURAS 2021 /2022 

 

AVISO 

 Encontra-se aberto, a partir de 8 de junho, o período de candidatura a Subsídio de Estudo, para o 

ano letivo de 2021/2022, para os alunos que frequentarão qualquer ano de escolaridade, em 2021 /22, do 

2º ano ao 12º ano. 

 Deverão, os interessados, requerer, com a brevidade possível, o documento emitido pelo serviço 

competente da Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo 

respetivo serviço processador, que comprove o seu posicionamento nos escalões de atribuição de abono 

de família. 

 Na posse desse documento, a candidatura a subsídio de estudo faz-se através de formulário online, 

cujo link é enviado pelo(a) educadora / professor(a) titular / diretor(a) de turma ou pelo GAAF (a partir de 9 

de julho, neste caso) no qual é possível fazer o carregamento do documento da segurança social. Em 

situações excecionais, devem os alunos e /ou encarregados de educação dirigir-se aos Serviços 

Administrativos, onde serão informados sobre os procedimentos a adotar. 

 Aos alunos / encarregados de educação que não o consigam fazer desta maneira, será dada a 

possibilidade de o fazerem presencialmente, na escola, com o auxílio da(o) educadora / professor(a) titular 

/ diretor(a) de turma mediante marcação por telefone, ou, a partir do dia 9 de julho, com o GAAF. 

 Este processo decorre até ao dia 15 de julho.  

 Em situações excecionais, devem os alunos e /ou encarregados de educação contactar os Serviços 

Administrativos ou o GAAF, para serem informados sobre os procedimentos a adotar. 
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