
	

  
Regulamento do Programa de Apoio Social da 

Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia 
da Universidade do Porto 

 
 

Artigo 1.º 
Denominação 

 
1. O Programa de Apoio Social AEFFUP (PAS AEFFUP) é designado por PAS. 
2. O PAS será representado graficamente do seguinte modo: 

 
Artigo 2º 
Natureza 

 
O PAS AEFFUP é um programa de apoio social a estudantes que se 
encontrem em comprovado estado de necessidade económica, que visa 
contribuir para o combate ao abandono e insucesso escolares, para a 
integração do estudante na vida ativa e para a otimização do processo de 
referenciação dos estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade 
do Porto (FFUP) com dificuldades económicas, permitindo o  
encaminhamento para as instituições competentes, como sejam os 
Serviços de Ação Social da Universidade do Porto (SASUP). 
 

 
Artigo 3º 

Objeto e âmbito 
 

O PAS AEFFUP pretende: 
Solucionar, a curto prazo e de modo pontual, situações imprevistas que 
condicionem a permanência no ciclo de estudos da FFUP, cuja situação 
de emergência social se enquadre nos critérios de elegibilidade a seguir 
definidos e que, por razões atendíveis, não possa ser abrangida pelo 
sistema de atribuição de bolsas de estudo instituído no âmbito de ação 
social escolar para o ensino superior.  



	

 
Artigo 4º 

Referenciação 
 

O PAS AEFFUP, enquanto programa de apoio social a estudantes de 
comprovada necessidade, efetuará, em simultâneo, aquando da 
aprovação da candidatura, a referenciação dos estudantes carenciados 
aos SASUP, que ativará os meios que considerarem necessários para a 
análise da sua situação de forma mais enquadrada. 

 
Artigo 5º 

Organização e Funcionamento 
 

O PAS funcionará através de uma Comissão, constituída pelos 
seguintes elementos: 
a) Tesoureiro da Direção da AEFFUP (DAEFFUP); 
b) Vogal do Departamento de Apoio ao Aluno e Assuntos Pedagógicos 
(DAAAP) da DAEFFUP; 
c) Um membro da DAEFFUP; 
d) Um membro da Direção da FFUP. 
 

Artigo 6º 
Financiamento 

 
A verba a destinar ao PAS AEFFUP será constituída por dotações 
provenientes de entidades Privadas (pessoas ou empresas), sob a 
forma de donativos financeiros ou materiais. 

 
Artigo 7º 

Montante/ Condições gerais de atribuição 
 

1. O montante dos apoios pontuais deverá ser ajustado ao grau de 
carência do estudante, podendo assumir uma ou mais das seguintes 
modalidades de apoio:  
a) Transportes (títulos de transporte); 
b)  Reprografia (Fotocópias) 
c) Alimentação (senhas de refeição nas cantinas dos SASUP).  

2. A Comissão do Programa efetua avaliação dos candidatos, podendo 
para tanto utilizar quaisquer meios, desde que adequados e 
necessários; 

3. O montante dos apoios pontuais referidos no número 1 será aplicável a 
partir da data da sua atribuição até ao limite temporal estabelecido pela 
Comissão e/ou de capacidade da verba destinada ao PAS; 



	

4. O apoio poderá ser cedido através de transferência bancária ou 
numerário; 

O beneficiário deve comprovar a realização de despesas suportadas pelo PAS 
apresentando o recibo do comprovativo das mesmas, no prazo máximo de 30 
dias. 

 
 

Artigo 8º 
Candidatura 

 
1. A atribuição do apoio é feita a pedido do estudante, em modelo próprio 
disponibilizado pela AEFFUP. 
2. A candidatura contém obrigatoriamente, sob a pena de exclusão:  

 
a) Identificação do estudante; 
b) Razão que motiva o pedido de apoio, devidamente 

comprovada; 
c) Residência; 
d) Situação curricular e regime de frequência; 
e) Situação e Percurso Profissional; 
f) Comprovativo de candidatura à bolsa de estudos dos 

SASUP.  
   
   3. O requerimento deverá ser submetido através de uma das seguintes vias:  

a) Em formato digital, para o e-mail pas@aeffup.com; 
b) Em envelope fechado, a ser entregue aos membros da DAEFFUP 
pertencentes à Comissão. 

   4. A candidatura poderá ocorrer em qualquer altura do ano, excetuando-se os 
meses de julho e agosto. 
   5. Após a receção de uma candidatura, a Comissão reunirá para análise da 
mesma, convocando o candidato para uma entrevista, via correio eletrónico.  
    6. O candidato será informado, via correio eletrónico, da decisão final e dos 
procedimentos a efetuar. 
    7. Todo o processo é confidencial, salvaguardando a privacidade dos 
estudantes que solicitam e/ ou recebem o apoio. 
 
 

Artigo 9º 
Critérios de atribuição  

 
1. Os critérios de atribuição serão definidos pela Comissão, de acordo com 

a urgência de cada situação. 
2. Os apoios serão atribuídos tendo em conta a ordem de entrada dos 

respetivos pedidos e a situação socioeconómica dos candidatos, até ao 



	

limite da disponibilidade da verba disponibilizada pela AEFFUP para o 
Programa.   

 
 

Artigo 10º 
Incumprimento 

 
O incumprimento do presente Regulamento ou o desvio dos seus objetivos, 
nomeadamente em casos de fraude comprovada, implica a perda total ou 
parcial dos direitos de associado da AEFFUP por tempo variável, segundo a 
gravidade da falta, de acordo com os Estatutos da AEFFUP. 
 

Artigo 11º 
Casos Omissos 

 
As omissões do presente regulamento serão resolvidas pela DAEFFUP. 
 
O presente regulamento entrará em vigor após a sua aprovação em Reunião 
Geral de Alunos. 

 
Porto, 10 de janeiro de 2017, 

 
  

________________________________ 
 

Presidente da Direção da AEFFUP 


