
Formulário de Candidatura ao Incentivo de Estudantes 
Internacionais do IPCA 

Ano Letivo ___________ Nº estudante _______ 

2 Composição do Agregado Familiar 

Nome Parentesco Data de Nascimento Estado Civil 

1 
Estudante ---- 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 Rendimentos Mensais (€) 

Tipo rendimento mensal Valor (€) Titular 

Rendimento de Trabalho 

Pensões/Reformas 

Subsídio de Desemprego 

Abono de Família 

Rendas recebidas 

Apoios do Estado 

Ajudas de familiares 

Bolsa de Estudo/Formação 

Outros: 

4 Contas Bancárias 

Depósitos à ordem, a prazo, obrigações, aplicações, etc.: Sim  Não 

Valor total do património atual €______________ 

1 Identificação do Estudante 

Nome _______________________________________________________________________________________ 

Estado Civil ________________ Data de Nascimento  __________________ Nacionalidade ___________________ 

Morada  ___________________________________________________________ Código Postal ______________ 

Freguesia _______________________ Concelho _______________________ Distrito ______________________ 

B.I./ C.C. ________________ Válido até _____________ N.I.F. _______________ N.I.S.S. ___________________

Telemóvel nº ____________________ E-mail _______________________________________________________ 

Pedido: Inicial Renovação



Assinatura 

Declaro que as informações por mim prestadas neste formulário são completas e correspondem inteiramente à verdade. 

Declaro ainda que tenho conhecimento que a prestação de falsas declarações ou omissão de dados neste formulário, levará à 

perda do Incentivo para o ano letivo a que me candidato. 

Data: ___/____/_____ 
_____________________________________ 

(Assinatura do Estudante manual)

A preencher pelos SASIPCA 

Análise Técnica

Situação Académica: 

Curso: ___________________________________    TI  TP   Propina regularizada S   N 

Aproveitamento académico: 

N.º de ECTS inscritos no ano anterior: ____________   N.º de ECTS realizados: ________________ 

Valor da Propina: _____________€   Valor do Incentivo: _____________€ 

Parecer Técnico

Projeto de Decisão 

Proposta: 

Atribuir o incentivo: 

Não atribuir o incentivo: 

Data: ___/____/_____   ________________________________ 
(Assinatura) 

Despacho 

Decisão: 

Deferido: 

Indeferido: 

Data: ___/____/_____   ________________________________ 
(Assinatura) 



 
 
 
 
 

Importante 

1. Leia com atenção o Regulamento de Atribuição de Incentivo a Estudantes Internacionais e verifique os 

documentos que devem acompanhar a mesma. 

2. Os SASIPCA podem, a qualquer momento, solicitar aos requerentes a apresentação dos originais ou 

fotocópias autenticadas dos documentos e/ou elementos julgados pertinentes para análise do processo. 

3. No decurso da análise das candidaturas podem ser solicitadas aos candidatos informações complementares 

ou a apresentação de documentos adicionais. 

4. A decisão de atribuição de incentivos é divulgada a cada candidato por mensagem de correio eletrónico. 

 

Documentos para análise do pedido 

 Recibos de vencimento; 

 Recibos de pensões/reformas; 

 Documento comprovativo de situação de desemprego;  

 Comprovativo dos apoios recebidos do Estado do País de origem,  

 Declaração do Município ou Poder Local do País de origem com a informação sobre a composição do 

agregado familiar e da sua condição socioeconómica. 
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