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Exma. Sra. Secretária - Geral da Assembleia da

República

Conselheira Adelina Sá Carvalho

Assembleia da República

Palácio de São Bento

Largo das Cortes

1249-068 Lisboa
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Dataa 1 MAR 2011

Exma. Sra. Secretária - Geral da Assembleia da República,

Conselheira Adelina Sá Carvalho,

A Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril vem por este meio, e a respeito da

carta enviada por V/Exas., enviar a informação requerida pelo Exmo. Sr. Deputado José Moura

Soeiro.

Subscrevo-me com os melhores cumprimentos, colocando-me ao VI inteiro dispor para efeitos

de qualquer esclarecimento adicional.
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Data: 28 de Fevereiro de 2011

Destinatário: Exmo. Senhor Deputado José M. Soeiro

Assunto: Envio de informações relativas ao universo de bolseiros na ESHTE e respectivas

bolsas

Solicita-nos V. Exa.a nota relativamente ao processo de atribuição de bolsas de estudo

para o presente ano lectivo, nomeadamente no que diz respeito à bolsa média e universo de

bolseiros, assim sendo, o Núcleo de Acção Social (NAS) Escola Superior de Hotelaria e

Turismo do Estoril (ESHTE) vem por este meio, enviar a informação requerida.

N° de candidaturas N° de Solseiros Solsa Anual Média

2009/2010 367 236 1.836,12€

2010/2011 377 194 1.699,69 €

o valor da bolsa média do ano lectivo 2009/2010 corresponde à bolsa anual média pagas aos

bolseiros e não inclui complementos nem o aumento extraordinário previsto no Despacho nO.

16070/2009 de 14 de Junho, se considerarmos os aumentos constantes no despacho

supramencionado a bolsa anual média para o ano lectivo de 2009/2010 seria de 2045€.

Relativamente aos motivos de indeferimento das candidaturas do ano lectivo de 2010/2011,

estes estão distribuídos da seguinte forma:

l Motivo N°
Agregado/familiar com nível adequado de recursos financeiros 67

Agregado familiar sem rendimentos ou cujos rendimentos não estão perceptíveis 1

Não compareceu a entrevista 2

Sem aproveitamento no ano anterior 9

Desistência do processo 2

Instrucão Incompleta 76
Membros do agregado familiar sem a situação tributária ou contributiva regularizada 17

Candidatura incompleta 9
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Quanto aos alunos bolseiros que no ano lectivo anterior também beneficiaram de bolsa

cumpre-nos prestar as seguintes informações:

N° total de bolseiros em 2010/2011 194

N° de bolseiros que receberam bolsa em 2010/2011 e 2009/2010 125

N° de alunos com redução de bolsa em 2010/2011 98
Valor médio da redução 596,97 €
N° de alunos com aumento de bolsa em 2010/2011 27

Valor médio do aumento 580,27 €

Do universo de bolseiros do presente ano lectivo, 125 alunos também beneficiaram deste apoio

social no ano lectivo de 2009/2010, sendo que 98 destes alunos tiveram uma redução da bolsa

na ordem dos 58503,06€ (o que representa uma redução média de 596,97€ anuais por

bolseiro), os outros 27 bolseiros tiveram um aumento médio na ordem dos 580,27€, num total

de 15667,27€. Nestes números estão incluídos os alunos que são abrangidos pelo regime

transitório previsto no n02 do artigo 24° do Despacho nO 14474/2010 de 16 de Setembro que

aprova o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior.

Subscrevo-me com os melhores cumprimentos, colocando-me ao VI inteiro dispor para efeitos

de qualquer esclarecimento adicional.

o Responsável pelo Núcleo de Acção Social da ESHTE
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