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J.B. Fernandes Memorial Trust I - Rockefeller Philanthropy Advisors 

Ano letivo 2016/2017 

 

1. DESTINATÁRIOS 

Candidatos e estudantes de 2º ciclo (mestrado) nas áreas da Biotecnologia, Economia Social 

e Enfermagem da Católica Porto. 

2. CANDIDATURA 

2.1. A candidatura é anual, sendo estabelecidos os seguintes prazos:  

- Para candidatos aos referidos cursos: em simultâneo com a candidatura aos mesmos; 

- Para alunos já matriculados: até 28 de outubro de 2016. 

2.2 A candidatura é apresentada junto do serviço de Estudantes e Empregabilidade, em boletim 

de candidatura próprio, devidamente assinado, vinculando o candidato à verdade nele 

constante, a que deverá juntar-se a seguinte documentação:  

 Exposição sobre o agregado familiar e suas fontes de rendimentos; 

 Carta de motivação em que se expresse de que forma este Apoio Social é relevante;  

 Fotocópias dos CC’s/ Passaportes/ Vistos de todos os membros do agregado familiar; 

 Fotocópia do IRS do ano fiscal anterior ao do início do ano letivo, sempre que este último 

exista. Deverá ser apresentada informação fiscal sobre cada um dos elementos do 

agregado familiar; 

 Fotocópia da Demonstração de Liquidação do IRS do ano fiscal anterior ao do início do ano 

letivo;  

 Fotocópias de pensões de invalidez, sobrevivência, alimentos, subsídio de desemprego ou 

outras;  

 Fotocópia da Certidão de Registo Comercial das Sociedades por Quotas ou Unipessoais 

das quais os elementos do agregado familiar sejam sócios; 

 Fotocópia do IMI dos imóveis em nome dos elementos do agregado familiar; 

 Declaração sob compromisso de honra relativa a outros rendimentos para além dos 

documentados; 

 Outra documentação considerada relevante por EE ou pelo estudante. 

 

2.3 A candidatura apenas ficará completa quando assim considerada por EE;  

2.4 Toda a documentação entregue é estritamente confidencial; 
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2.5 As falsas declarações implicam a não atribuição deste Apoio Social e a inibição de candidaturas 

futuras ao mesmo. 

3. ANÁLISE DA CANDIDATURA 

3.1 Cálculo do Apoio Social  

 Será estimado o rendimento bruto anual per capita:  

 Para o cálculo do rendimento bruto anual concorrem todos os rendimentos declarados no 

Boletim de Candidatura, bem como os valores constantes dos documentos apresentados, 

relativos a todos os membros do agregado familiar;  

 O rendimento bruto anual per capita resulta da divisão do rendimento bruto anual pelo 

número de membros do agregado familiar. 

 

4. RESULTADOS DA CANDIDATURA 

 A análise de cada caso em particular será feita por EE, que deverá propor ao Presidente do 

Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesas os valores da redução de 

propinas a conceder. Só perante a validação do Presidente, a redução será considerada 

atribuída; 

 Os resultados das candidaturas serão transmitidos em data afixada em cada ano, através 

de e-mail personalizado enviado por Estudantes e Empregabilidade; 

 Em todos os casos que suscitem dúvidas, a área Estudantes e Empregabilidade reserva-se 

o direito de encetar todos os procedimentos que possibilitem a sua clarificação 

 


