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REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

 

CAPÍTULO I 

Condições Gerais 

 

Cláusula Primeira 

 

1. A CLC – Companhia Logística de Combustíveis, S.A. (doravante CLC), 

com sede no Parque de Aveiras, E.N. 366, Km 18, 2050-145 Aveiras de 

Cima, irá atribuir anualmente quatro (4) bolsas de estudo a estudantes 

que tenham frequentado estabelecimentos de ensino inseridos no 

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, com sede na Escola Básica dos 

2º e 3º ciclos de Aveiras de Cima, Rua do Carrasco, nº 1, 2050-095 

Aveiras de Cima e que reunam as condições previstas neste 

Regulamento: 

 

a)  três (3) bolsas, no valor anual de € 1.000,00 (mil euros) cada uma, 

que serão concedidas a estudantes que transitem para o 10º ano do 

ensino secundário e se matriculem na área de ciências e 

tecnologias. Caso num ano lectivo nenhum aluno se matricule na 

área referida ou se dos alunos matriculados nessa área haja algum 

aluno que não reuna as condições previstas no presente 

Regulamento para a atribuição destas bolsas, então a(s) bolsa(s) é 

(serão) atribuída(s) ao(s) aluno(s) que se matricule(m) em 

qualquer outra área de ensino e que preencha(m) as condições 

para a sua atribuição;     

 

b) uma (1) bolsa, no valor anual de € 5.000,00 (cinco mil euros) , 

será concedida a um estudante que se inscreva no ensino superior 

na área de ciências e tecnologias. 

 

2. As bolsas de estudo destinam-se a subsidiar a formação escolar dos 

estudantes com o objectivo de incentivar os que revelem capacidades 

para prosseguimento nos estudos.  

 

3. As bolsas de estudo visam contribuir para custear despesas escolares, 

entre outras, as despesas de livros, material escolar, transportes. 
 

 

4. As bolsas de estudo revestem a forma de subsídio a pessoa individual, 

são atribuídas pelo período de dez (10) meses consecutivos e pagas nos 

termos da Cláusula Sexta, com início no mês de Outubro (inclusive) de 

cada ano. 
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Cláusula Segunda 

 

 

1.  Será constituída uma Comissão, que se designará Comissão de Bolsas 

CLC (doravante Comissão), integrada por cinco (5) membros, sendo 

dois (2) a designar pela Directora do Agrupamento de Escolas Vale 

Aveiras de entre as pessoas que exercem ou exerceram funções no 

mesmo, um (1) da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras e dois (2) representantes da 

CLC, devendo a Directora do identificado Agrupamento ser a 

Presidente desta Comissão, a qual terá voto de qualidade.  

 

2. Os membros da Comissão serão designados por períodos de três (3) 

anos, no mês de Setembro do início de cada triénio. 

 

3. O impedimento de qualquer membro da Comissão deverá ser, por esse 

mesmo membro, comunicado por escrito à Comissão, devendo a sua 

substituição ser imediata. 

 

4. As atribuições da Comissão serão, além de outras previstas no presente 

Regulamento, as seguintes: 

 

a) análise das candidaturas apresentadas; 

 

b) decisão sobre a atribuição das bolsas de estudo; 

 

c) decisão sobre a manutenção das bolsas de estudo; 

 

d) decisão sobre a anulação das bolsas; 

 

e) decisão sobre a redução do valor das bolsas; 

 

f) acompanhamento da boa execução do presente Regulamento. 

 

 

5. A Comissão reunirá sempre que entender necessário por determinação 

da respectiva Presidente. 
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Cláusula Terceira 

 

A CLC poderá não conceder as bolsas previstas neste Regulamento, ou 

qualquer uma delas, caso as condições da sua atribuição não sejam 

preenchidas pelos candidatos de acordo com prévia informação escrita 

devidamente fundamentada do Agrupamento que este, atempadamente, 

entregará aquela. 

 

Cláusula Quarta 

 

Caso no mesmo ano lectivo se verifique um ou mais candidatos a bolsa de 

estudo com a mesma classificação final e que preencham as demais 

condições previstas neste Regulamento, será concedida a bolsa ao 

candidato cujo rendimento per capita do seu agregado familiar, calculado 

nos termos da Cláusula Quinta, for menor. 

 

Cláusula Quinta 

 

O rendimento per capita afere-se pela seguinte fórmula: 

 

C = (R/12) 

               N 

 
Em que: 

 

C – rendimento per capita 

R – rendimento anual ilíquido do agregado familiar apurado pela respectiva 

declaração de IRS 

12 – nº de meses do ano civil 

N – nº de pessoas que compõem o agregado familiar 

 

 

Cláusula Sexta 

 

1. O valor de cada uma das bolsas de estudo será entregue, pela CLC ao 

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, em duas parcelas de valor igual, 

nos meses de Outubro e Março de cada ano lectivo, o qual entregará à 

CLC o respectivo recibo. 

 

2. O Agrupamento de Escolas Vale Aveiras entregará trimestralmente aos 

bolseiros, a partir do mês de Outubro de cada ano, o valor das bolsas de 

estudo a que respeita o número anterior em parcelas de 1/3 a cada 

bolseiro, contra declaração comprovativa do respectivo recebimento. 
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Cláusula Sétima 

 

Para efeitos do presente Regulamento o candidato de menor idade será 

representado pelo seu representante legal.  

 

 

Cláusula Oitava 

 

1. Quaisquer dúvidas na interpretação deste Regulamento, bem como a 

resolução de situações omissas, serão analisadas e resolvidas pela 

Comissão. 

 

2. Qualquer alteração ao presente Regulamento será feita por escrito pela 

CLC e comunicada, também por escrito, ao Agrupamento de Escolas 

Vale Aveiras. 

 

 

Cláusula Nona 

 

1. O disposto no presente Regulamento aplica-se a partir do ano lectivo de 

2009 / 2010 e vigorará pelo prazo que a CLC entender, sem prejuízo do 

disposto no número seguinte. 

 

2. A CLC poderá pôr termo ao presente Regulamento logo que o entender, 

mediante carta registada com aviso de recepção dirigida ao 

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, com a antecedência de noventa 

(90) dias relativamente à data em que pretende que o termo produza 

efeitos. 

 

3. Independentemente da data em que o termo deste Regulamento deva 

produzir efeitos, a CLC assegurará o pagamento das bolsas de estudo, 

que estiverem em curso, até ao final do respectivo ano lectivo. 

 

4. Caberá ao Agrupamento de Escolas Vale Aveiras comunicar aos 

bolseiros o termo deste Regulamento, mediante carta registada com 

aviso de recepção, no prazo de 10 (dez) dias após a recepção da carta 

referida no nº 2 desta Cláusula. 
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CAPÍTULO II 

 

Bolsas para Ensino Secundário 

 

 

Cláusula Décima 
 

1. As bolsas de estudo do ensino secundário serão atribuídas aos três (3) 

melhores alunos que terminem o 9º ano de escolaridade em 

estabelecimento de ensino do referido Agrupamento com 

aproveitamento escolar e que preencham, ainda, as demais condições 

previstas neste Regulamento. 

 

2.  Para efeitos deste Regulamento considera-se “melhor aluno” o estudante 

que terminar o 9º ano de escolaridade com média de cinco (5), não 

podendo ter nível inferior a quatro (4) a nenhuma disciplina.  

 

Cláusula Décima Primeira 

 

1. Além doutras previstas neste Regulamento, são condições cumulativas 

de atribuição das bolsas de estudo, o candidato: 

 

a) ter aproveitamento escolar e a classificação exigida pelo presente 

Regulamento nos termos do nº 2 da Cláusula Décima; 

 

b) ter frequentado estabelecimento de ensino público do Agrupamento 

de Escolas Vale Aveiras durante o 3º ciclo do ensino básico, 

incluindo o ano lectivo em que concorre à atribuição da bolsa de 

estudo; 

 

c) não ter repetido nenhum ano lectivo do 3º ciclo do ensino básico; 

 

d) ter residência na freguesia de Aveiras de Cima ou na de Vale do 

Paraíso há mais de três (3) anos relativamente ao ano da candidatura 

à bolsa; 

 

e) inscrever-se e frequentar, no ensino secundário, a Escola Secundária 

de Azambuja, sem prejuízo de poder ser numa de outro concelho se 

nesta Escola não existir a área de ensino ou não existirem as 

disciplinas de opção escolhidas pelo estudante; 

 

f) não ter sofrido nenhuma pena disciplinar educativa de carácter 

sancionatório durante o 3º ciclo do ensino básico. 
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2. A bolsa tem carácter de continuidade, pelo que a sua atribuição a um 

estudante do 10º ano de escolaridade pressupõe a sua manutenção nos 

11º e 12º anos do ensino secundário, sem prejuízo do disposto nas 

Cláusulas Décima Terceira, Décima Quarta, Décima Quinta e Décima 

Sexta. 

 

Cláusula Décima Segunda 

 

 

1. A candidatura à bolsa de estudo far-se-á pela entrega, por parte do 

estudante, de requerimento de candidatura dirigido ao Agrupamento de 

Escolas Vale Aveiras (Anexo A) acompanhado dos seguintes 

documentos: 

 

a) declaração, emitida pelo estabelecimento de ensino frequentado pelo 

candidato, que ateste o aproveitamento escolar do mesmo no 9º ano 

de escolaridade e respectiva classificação final; 

 

b) declaração, emitida pelo respectivo estabelecimento de ensino, 

comprovativa da frequência do candidato num dos estabelecimentos 

de ensino do referido Agrupamento nos três (3) anos lectivos do 3º 

ciclo do ensino básico que precederam o ano em que concorre à 

atribuição da bolsa de estudo; 

 

c) declaração, emitida pelo respectivo estabelecimento de ensino, que 

ateste a matrícula do candidato no 10º ano de escolaridade e, bem 

assim, num dos estabelecimentos de ensino a que se reporta a  al. e) 

do nº 1 da Cláusula Décima Primeira;  

 

d) declaração, emitida pela Escola Secundária de Azambuja, que ateste 

que na mesma não é leccionada a área ou as disciplinas de opção 

escolhidas pelo candidato; 

 

e) declaração, emitida pelo respectivo estabelecimento de ensino, que 

ateste que o candidato não foi sujeito a nenhuma pena disciplinar 

educativa de carácter sancionatório durante o 3º ciclo do ensino 

básico; 

 

f) declaração de IRS comprovativa dos rendimentos do agregado 

familiar relativa ao ano anterior ao do pedido da bolsa; 
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g) atestado da respectiva Junta de Freguesia comprovativo da 

residência do candidato à bolsa na freguesia de Aveiras de Cima ou 

na de Vale do Paraíso há mais de três (3) anos; 

 

h) cópias do documento de identificação do candidato e do cartão de 

contribuinte; 

 

i) ficha inquérito devidamente preenchida que constitui o Anexo B ;  

 

j) documento que comprove a qualidade do representante legal do 

candidato. 

 

2. O requerimento de candidatura acompanhado dos documentos referidos 

no número anterior deverão ser entregues pelo candidato nos serviços de 

administração escolar da sede do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras 

no prazo de quinze (15) dias a contar da data da afixação das notas do 

respectivo ano lectivo. 

 

3. A atribuição das bolsas será decidida até ao dia 30 de Setembro de cada 

ano e será comunicada por escrito ao candidato pela Comissão nos cinco 

(5) dias seguintes ao da data da respectiva decisão.   

 

 

Cláusula Décima Terceira 

 

São condições cumulativas para a manutenção da bolsa de estudo para os 

11º e 12º anos do ensino secundário, o bolseiro: 

 

a) ter aproveitamento escolar com a classificação final de quinze (15)  

valores, não podendo ter classificação inferior a catorze (14) valores 

a nenhuma disciplina; 

 

b) manter a sua residência nas freguesias de Aveiras de Cima ou de 

Vale do Paraíso; 

 

c) manter a sua frequência escolar num dos estabelecimentos de ensino 

a que se reporta a al. e) do nº 1 da Cláusula Décima Primeira; 

 

d) não ter sofrido nenhuma pena disciplinar educativa de carácter 

sancionatório no ano lectivo anterior. 
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Cláusula Décima Quarta 

 

1. Com vista à manutenção da bolsa de estudo nos 11º e 12º de 

escolaridade, o bolseiro entregará anualmente requerimento (Anexo C) 

dirigido ao Agrupamento de Escolas Vale Aveiras acompanhado dos 

seguintes documentos: 

 

a) declaração emitida pelo estabelecimento de ensino com indicação do 

aproveitamento escolar e da respectiva classificação final relativos 

ao ano lectivo anterior; 

 

b) declaração emitida pelo estabelecimento de ensino que ateste a 

matrícula do bolseiro para o ano lectivo seguinte; 

 

c) declaração, emitida pelo respectivo estabelecimento de ensino, que 

ateste que o candidato não foi sujeito a nenhuma pena disciplinar 

educativa de carácter sancionatório durante o ano lectivo anterior; 

 

d) declaração de IRS comprovativa dos rendimentos do agregado 

familiar relativa ao ano anterior ao do pedido da bolsa; 

 

e) atestado da Junta de Freguesia comprovativo da residência do 

bolseiro na freguesia de Aveiras de Cima ou na de Vale do Paraíso; 

 

f) cópias do documento de identificação do candidato e do cartão de 

contribuinte; 

 

g) ficha inquérito devidamente preenchida que constitui o Anexo D;  

 

h) documento que comprove a qualidade do representante legal do 

candidato. 

 

2. O requerimento e os documentos referidos no número anterior deverão 

ser entregues pelo candidato nos serviços de administração escolar da 

sede do referido Agrupamento até ao dia 31 de Julho de cada ano.  

 

3. A manutenção da bolsa será decidida até ao dia 30 de Setembro de cada 

ano e será comunicada por escrito ao bolseiro pela Comissão nos cinco 

(5) dias seguintes ao da data da respectiva decisão.  
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Cláusula Décima Quinta 

 

1. Constituem motivos de anulação da concessão da bolsa: 

 

a) a desistência, pelo bolseiro, da frequência do ano lectivo; 

 

b) a falta de aproveitamento escolar do bolseiro; 

 

c) a mudança de estabelecimento de ensino para outro que não pertença 

aos referidos na al. e) do nº 1 da Cláusula Décima Primeira;  

 

d) a prestação de declarações falsas (inclusive por omissão) no processo 

de candidatura; 

 

e) a utilização do valor concedido pela bolsa de estudo para fim 

diverso; 

 

f) a aplicação, ao bolseiro, de pena disciplinar educativa de carácter 

sancionatório; 

 

g) a verificação da situação prevista na al. b) do nº 2 da Cláusula 

Décima Sexta; 

 

h) a violação do disposto no nº 1 da Cláusula Décima Sexta; 

 

i) a mudança de área de ensino. 

 

2. As falsas declarações a que se reporta a al. d) do número anterior 

implicam o procedimento criminal, a perda do direito à bolsa de estudo 

no ano lectivo correspondente, a imediata reposição das quantias 

indevidamente recebidas e a impossibilidade do estudante se voltar a 

recandidatar à concessão de bolsa de estudo em qualquer outro ano ao 

abrigo do presente Regulamento. 

 

3. A anulação da bolsa pode ser efectuada a todo o tempo. 

 

4. A anulação da bolsa será comunicada por escrito ao bolseiro pela 

Comissão no prazo de cinco (5) dias após a data da respectiva decisão. 
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Cláusula Décima Sexta 

 

1.  Se o estudante vier a beneficiar de outra bolsa ou subsídio que lhe venha 

a ser atribuído por qualquer outra entidade, deverá obrigatória e 

imediatamente comunicar por escrito tal facto, bem como o respectivo 

montante, ao Agrupamento de Escolas Vale Aveiras. 

 

2.  Sempre que se verifique o que consta do número anterior: 

 

a) ao valor total da bolsa atribuída nos termos do presente Regulamento 

será deduzido o valor correspondente ao da que lhe for concedida por 

outra entidade, de forma a manter a igualdade em valor total 

recebido em relação aos outros beneficiários das bolsas concedidas 

pela CLC; 

 

b) e caso o valor da mesma seja igual ou superior à bolsa concedida 

pela CLC, esta será dada sem efeito. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Bolsas para Ensino Superior 

 

Cláusula Décima Sétima 
 

1. A bolsa de estudo para a frequência universitária será atribuída ao 

melhor aluno do 12º ano do ensino secundário que tenha tido 

aproveitamento escolar e que preencha ainda as demais condições 

previstas neste Regulamento. 

 

2.  Para efeitos deste Regulamento considera-se “melhor aluno” o estudante 

que tiver a melhor média de acesso à universidade na área referida na al. 

b) do nº 1 da Cláusula Primeira, não podendo a mesma ser inferior a 

dezasseis (16) valores nem ter classificação inferior a catorze (14) 

valores a nenhuma disciplina. 

 

3. A bolsa de estudo para o ensino superior é concedida pelo número de 

anos fixados pelo Ministério da Tutela para a licenciatura do curso a 

frequentar pelo bolseiro. 
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Cláusula Décima Oitava 

 

1. Além doutras previstas neste Regulamento, são condições cumulativas 

de atribuição das bolsas de estudo, o candidato: 

 

a) ter aproveitamento escolar relativamente ao 12º ano do ensino 

secundário e a média exigida pelo presente Regulamento nos termos 

do nº 2 da Cláusula Décima Sétima; 

 

b) ter frequentado um dos estabelecimentos de ensino a que se reporta a 

al. e) do nº 1 da Cláusula Décima Primeira durante todo o ensino 

secundário, incluindo o ano lectivo em que concorre à atribuição da 

bolsa de estudo; 

 

c) não ter repetido nenhum ano do ensino secundário; 

 

d) ter residência na freguesia de Aveiras de Cima ou na de Vale do 

Paraíso durante a frequência de todo o ensino secundário; 

 

e) não ter sofrido nenhuma pena disciplinar educativa de carácter 

sancionatório durante o ensino secundário. 

 

2. Sem prejuízo do disposto nas Cláusulas Vigésima, Vigésima Segunda e 

Vigésima Terceira, as bolsas de estudo têm carácter de continuidade, 

pelo que a sua atribuição no final do 12º ano para a frequência 

universitária pressupõe a sua manutenção nos anos lectivos seguintes. 

 

 

Cláusula Décima Nona 
 

1. A candidatura à bolsa de estudo far-se-á pela entrega, por parte do 

estudante, de requerimento de candidatura dirigido ao Agrupamento de 

Escolas Vale Aveiras (Anexo E) acompanhado dos seguintes 

documentos: 

 

a) declaração, emitida pelo respectivo estabelecimento escolar 

frequentado pelo candidato, que ateste o aproveitamento escolar do 

candidato no ano lectivo anterior e respectiva classificação final de 

acesso ao ensino superior; 

 

b) declaração, emitida pelo respectivo estabelecimento de ensino,  

comprovativa da frequência do candidato num dos estabelecimentos 
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de ensino referidos na al. e) do nº 1 da Cláusula Décima Primeira,  

nos três (3) anos lectivos do ensino secundário que precederam o ano 

em que concorre à atribuição da bolsa de estudo; 

 

c) declaração, emitida pela Escola Secundária de Azambuja, que ateste 

que na mesma não era leccionada a área ou as disciplinas de opção 

escolhidas pelo candidato; 

 

d) declaração, emitida pelo estabelecimento de ensino superior, que 

ateste a inscrição do candidato;  

 

e) declaração, emitida pelo estabelecimento de ensino, que ateste que o 

candidato não foi sujeito a nenhuma pena disciplinar educativa de 

carácter sancionatório durante o ensino secundário; 

 

f) declaração de IRS comprovativa dos rendimentos do agregado 

familiar relativa ao ano anterior ao do pedido da bolsa; 

 

g) atestado da respectiva Junta de Freguesia comprovativo da residência 

do candidato à bolsa nas freguesias de Aveiras de Cima ou de Vale 

do Paraíso há mais de três (3) anos; 

 

h) cópias do documento de identificação do candidato e do cartão de 

contribuinte; 

 

i) ficha inquérito devidamente preenchida que constitui o Anexo F; 

 

j) documento que comprove a qualidade de representante legal do 

candidato, se este for de menor idade. 

 

2. O requerimento de candidatura acompanhado dos documentos referidos 

no número anterior deverão ser entregues pelo candidato nos serviços de 

administração escolar da sede do referido Agrupamento de Escolas Vale 

Aveiras no prazo de quinze (15) dias a contar da data da afixação das 

notas de acesso ao ensino superior. 

 

 

3.  A atribuição das bolsas será decidida até ao dia 30 de Setembro de cada 

ano e será comunicada por escrito ao candidato pela Comissão nos cinco 

(5) dias seguintes ao da decisão da sua atribuição.  
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Cláusula Vigésima 

 

1. São condições cumulativas para a manutenção da bolsa de estudo no 

ensino superior, o bolseiro: 

 

a) ter aproveitamento escolar com a média final de dezasseis (16) 

valores e não ter classificação inferior a catorze (14) valores a 

nenhuma cadeira; 

 

b) não ter sofrido, no ano lectivo anterior, nenhuma pena disciplinar 

educativa de carácter sancionatório. 

 

 

Cláusula Vigésima Primeira 

 

1. Com vista à manutenção da bolsa de estudo nos anos lectivos 

posteriores, o bolseiro entregará anualmente requerimento (Anexo G) 

dirigido ao Agrupamento de Escolas Vale Aveiras  acompanhado dos 

seguintes documentos: 

 

a) declaração emitida pelo estabelecimento de ensino superior com 

indicação do aproveitamento escolar e da respectiva média final 

relativos ao ano lectivo anterior; 

 

b) declaração emitida pelo estabelecimento de ensino superior que 

ateste a matrícula do bolseiro para o ano lectivo seguinte; 

 

c) declaração, emitida pelo respectivo estabelecimento de ensino 

superior, que ateste que o candidato não foi sujeito a nenhuma pena 

disciplinar educativa de carácter sancionatório durante o ano lectivo 

anterior; 

 

d) declaração de IRS comprovativa dos rendimentos do agregado 

familiar relativa ao ano anterior ao do pedido da bolsa; 

 

e) cópias do documento de identificação do bolseiro e do cartão de 

contribuinte; 

 

 f) ficha inquérito devidamente preenchida que constitui o Anexo H. 
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2. O requerimento e os documentos referidos no número anterior deverão 

ser entregues pelo candidato nos serviços de administração escolar da 

sede do referido Agrupamento até ao dia 30 de Setembro de cada ano.  

 

3.  A manutenção da bolsa será decidida até ao dia 30 de Outubro de cada 

ano e será comunicada por escrito ao bolseiro pela Comissão nos cinco 

(5) dias seguintes ao da data da respectiva decisão.  

 

Cláusula Vigésima Segunda 

 

1. Constituem motivos de anulação da concessão da bolsa: 

 

a) a desistência, pelo bolseiro, da frequência do ano lectivo; 

 

b) a falta de aproveitamento escolar do bolseiro; 

 

c) a prestação de declarações falsas (inclusive por omissão) no processo 

de candidatura; 

 

d) a utilização do valor concedido pela bolsa de estudo para fim 

diverso; 

 

e) a modificação das condições económicas do bolseiro e/ou do seu 

agregado familiar; 

 

f) a aplicação ao bolseiro de pena disciplinar educativa de carácter 

sancionatório; 

 

g) a verificação da situação prevista na al. b) do nº 2 da Cláusula 

Vigésima Terceira; 

 

h) a violação do disposto no nº 1 da Cláusula Vigésima Terceira; 

 

i) a mudança de curso para outra área de ensino que não a prevista na 

al. b) do nº 1 da Cláusula Primeira. 

 

2. As falsas declarações a que se reporta a al. c) do número anterior 

implicam o procedimento criminal, a perda do direito à bolsa de estudo 

no ano lectivo correspondente, a imediata reposição das quantias 

indevidamente recebidas e a impossibilidade do estudante se voltar a 

recandidatar à concessão de bolsa de estudo ao abrigo do presente 

Regulamento. 
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3.  A anulação da bolsa pode ser efectuada a todo o tempo. 

 

4. A anulação da bolsa será comunicada por escrito ao bolseiro pela 

Comissão no prazo de cinco (5) dias após a data da respectiva decisão. 

 

 

Cláusula Vigésima Terceira 

 

1. Se o estudante vier a beneficiar de outra bolsa ou subsídio que lhe venha 

a ser atribuído por qualquer outra entidade ou vier a exercer alguma 

actividade remunerada, deverá obrigatória e imediatamente comunicar 

tal facto, bem como o respectivo montante, à Comissão. 

 

2. Sempre que se verifique o que consta do número anterior: 

 

a) ao valor total da bolsa atribuída nos termos do presente Regulamento 

será deduzido o valor correspondente ao da que lhe for concedida por 

outra entidade ou do seu vencimento, de forma a manter a igualdade em 

valor total recebido em relação aos outros beneficiários das bolsas 

concedidas pela CLC; 

 

b) e caso o valor da mesma seja igual ou superior à bolsa concedida pela 

CLC, esta será dada sem efeito. 

 

 

Cláusula Vigésima Quarta 

 

Para efeitos deste Capítulo entende-se por “aproveitamento escolar” num 

curso superior num ano lectivo o estudante que reuniu as condições fixadas 

como tal pelo órgão legal e estatutariamente competente do 

estabelecimento de ensino superior em que se encontra matriculado e 

inscrito.  

 

 

Aveiras de Cima, 1 de Julho de 2009  


