
• ALOJAMENTO
Seis residências entre as académicas e as protocoladas.

• ALIMENTAÇÃO
Todas as Escolas do IPVC têm cantina e bares nas suas 
instalações.

• TRANSPORTES

BUS ACADÉMICO - Transporte escolar, de baixo custo, 
que faz a ligação entre as 6 escolas do IPVC;

BIRA IPVC - Bicicletas elétricas | convencionais disponí-
veis para os estudantes mediante candidatura;

PASSE Sub23
Se tens até 23 anos (inclusive) e o BUS Académico não 
tiver rotas pela tua localidade, podes usufruir de descon-
tos no valor mensal dos passes intermodais, combinados 
e de rede ou linha (25% para todos os alunos matricula-
dos e inscritos e 60% para alunos bolseiros).

O que fazer?
Validar Declaração Passe Sub23 na plataforma SASocial 
e apresentar o documento na empresa de transporte 
para emissão do cartão Passe Sub23 (sendo este válido 
até ao final do mês em que completas 24 anos).
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Na Escola Superior de Desporto e Lazer

• MECENATO SOCIAL
O financiamento, a estudantes com dificuldades econó-
micas para a prossecução de seus estudos, de:
     - Propinas
     - Alojamento
     - Alimentação

   EMPRESAS ASSOCIADAS:
     - Sociedade Quintas de Melgaço;
     - Quinta do Soalheiro;
     - Aflex Portugal;
     - Anselmo Mendes Vinhos.

• MECENATO ACADÉMICO
   Mestrado de Desporto de Natureza

   Protocolo com a ICA Canoying com o objetivo de dar 
um novo estímulo à produção científica de qualidade 
numa área muito específica como é o Desporto de Na-
tureza, através do financiamento da propina aos alunos 
de mestrado desta área que desenvolvam dissertações 
académicas tendo o Canyoning como objeto de estudo.
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• BOLSAS DE ESTUDO DGES

   QUEM PODE?
   Estudantes inscritos: 
     - Em cursos técnicos superiores profissionais;   
     - Em cursos de licenciatura;
     - Em cursos de mestrado integrado;
     - Em cursos de mestrado.
     - Nacionalidade Portuguesa ou autorização de
    residência permanente em Portugal;
     - Situação tributária e contributiva do estudante
    regularizada.

   COMO?
   Através da plataforma:
   - DGES - Candidaturas a Bolsas do Ensino Superior

• PROGRAMA +SUPERIOR

   QUEM SE PODE CANDIDATAR?
   Estudantes que satisfaçam, cumulativamente os
seguintes requisitos:
     - Terem sido colocados, no ano letivo para o qual
se candidatam à bolsa de mobilidade, numa das
instituições elegíveis e terem realizado a matrícula
e inscrição na mesma;
     - Terem requerido bolsa de estudo da ação social
dentro do prazo fixado no regulamento anual;
     - Ter-lhes sido atribuída uma bolsa de estudo da
ação social (existe uma previsão no diploma para
a ocorrência da concessão de bolsa em momento
posterior);
     - Terem residência habitual em Portugal em
concelho não abrangido pela NUTS III onde está
situada a unidade orgânica da instituição de ensino
superior em se encontram matriculados e inscritos.

   Candidatura em:
  - DGES - Candidaturas a Bolsas do Ensino Superior

• ESTUDANTES COM INCAPACIDADE

  Podem candidatar-se a esta bolsa os estudantes que: 
     - estejam matriculados e inscritos numa instituição de 
ensino superior;
     - comprovem o grau de incapacidade de pelo menos 
60 % através de um atestado médico de incapacidade 
multiuso;
     - tenham a situação tributária e contributiva regulari-
zada.

   ONDE ME CANDIDATO?
   O processo de candidatura é efetuado através de 
formulário online, após credenciação, disponível a partir 
daqui.

• BOLSA APOIO SOCIAL DO IPVC

A Bolsa de Apoio Social complementa outros apoios 
sociais que tenham sido disponibilizados direta ou indi-
retamente.

   QUEM SE PODE CANDIDATAR?
   Todos os alunos inscritos no IPVC.

   COMO FUNCIONA?
   Para beneficiar deste apoio, o aluno pode candidatar-
-se através da plataforma SASocial - Instituto Politécni-
co de Viana do Castelo (ipvc.pt), e referir a sua disponi-
bilidade para colaborar nos serviços do IPVC. Em troca 
dos serviços prestados os estudantes recebem um apoio 
financeiro. Trata-se de uma bolsa que tem que ser conci-
liada com a disponibilidade de horário do aluno.

Sabe mais em bolsas@sas.ipvc.pt

• BOLSAS FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES

   Bolsas reembolsáveis para estudantes de CTESP;
Mestrados e Pós-graduações.

O ISA FJN é um programa de bolsas reembolsáveis ba-
seado no modelo de acordo de partilha de rendimentos 
(Income Share Agreement) e tem como objetivo apoiar 
os alunos no acesso aos cursos e formações que lhes 
permitam adquirir as competências para os empregos 
do futuro, através do pagamento integral da propina.
 
A Fundação José Neves paga diretamente à instituição 
de ensino e esse investimento só é reembolsado se e 
quando o aluno atingir as condições para o fazer de 
forma sustentada.

Consulta em Bolsas e Oportunidades - Instituto Poli-
técnico de Viana do Castelo (ipvc.pt) os cursos do IPVC 
abrangidos por estas bolsas. 

• BOLSA POR MÉRITO

As bolsas de estudo por mérito são atribuídas pela 
DGES e pelos estabelecimentos de Ensino Superior, aos 
estudantes com aproveitamento excecional, indepen-
dentemente dos seus rendimentos, de acordo com o
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo por 
Mérito a Estudantes de Instituições de Ensino Superior.

• PRÉMIOS POR MÉRITO

Atribuídos por diversas instituições parceiras do IPVC, 
estes prémios visam reconhecer e distinguir o percurso 
académico de mérito dos estudantes ao longo do seu 
período de formação.

• BOLSAS CÂMARAS MUNICIPAIS
As Câmaras Municipais disponibilizam bolsas de estudo 
aos estudantes que ingressem no ensino superior. 

BOLSAS DE ESTUDO

OUTRAS BOLSAS
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