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Despacho Presidente n.º 2021/29 

Programa ESEPAjuda 
 

Considerando a deliberação do Conselho de gestão, do dia 7 de abril, que aprovou a constituição de 

um fundo social de emergência, para o apoio e o financiamento de ações de resposta a situações de 

emergência social da comunidade ESEP. 

Considerando o cenário de crise social e económica decorrente da situação de pandemia da Covid-19; 

Considerando a necessidade de tentar reduzir o impacto que as dificuldades socioeconómicas tenham 

na prossecução e conclusão com sucesso dos percursos formativos pelos estudantes da ESEP; 

Considerando que, de acordo com a Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, com as alterações subsequentes, 

o Estado assume o compromisso de garantir, através da existência de um sistema de ação social, que 

nenhum estudante é excluído do ensino superior por incapacidade financeira; 

Urge aprovar um programa de cariz social que vise promover uma maior responsabilização e 

proximidade dos membros da comunidade ESEP a ações de entreajuda e partilha de recursos e 

soluções; 

Para isso, no sentido de implementar e dinamizar o fundo social de emergência referido e de promover 

o envolvimento de todos nas questões sociais da comunidade ESEP; 

Ouvido o Conselho pedagógico, o Conselho da Ação Social, o SIGA-AE, a Associação de estudantes e a 

ESEP Solidária; 

É criado o Programa ESEPAjuda, que funcionará nos termos do Regulamento do Programa ESEPAjuda 

que se aprova, e que consta em anexo ao presente despacho. 

Para o efeito, são designados para integrar a Comissão de acompanhamento e supervisão do 

Programa: 

- Ana Paula dos Santos Jesus Marques França, como representante do Conselho de gestão; 

- Aldo Filipe Gomes Oliveira Nogueira, como representante dos estudantes; 

- Ernesto Jorge de Almeida Morais, como representante dos docentes; 

- Ana Catarina Teixeira Azevedo, como representante dos trabalhadores técnico-administrativos. 



 2 / 2 

Ao SGC-CI para divulgação a toda a comunidade académica. 

Ao SIGA-AE e ao SGR-CO para implementação. 

Porto e ESEP, 6 de abril de 2021 

 
O Presidente, 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 


