
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES SANTOMENSE EM ANGOLA 
(AESA) 

 

Á Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação 

Á Direcção de Ensino Superior de São Tomé e Príncipe 

  

 

Assunto: ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO 

Antes de mais, queira receber as nossas sinceras saudações. 

Após longo tempo de espera, vimos mais uma vez por este meio apelar o vosso bom 
senso no sentido de acelerar e viabilizar o processo de PAGAMENTO DE BOLSA DE 
ESTUDO EM ATRASO. 

Para melhor compreensão da nossa actual situação sublinhamos que estamos 

há UM ANO E SEIS MÊSES COM BOLSA EM ATRASO sendo, último trimestre 
do ano 2012, os dois semestres do ano 2013 e o primeiro trimestre do ano 
2014, (Total 18 meses). 

Excelências; 

Na qualidade de futuros quadros e representante do país, deveríamos ser uma das 

prioridade do Estado. É de salientar que esses atrasos têm agravado á cada ano e também 

tem tido influência directa no aproveitamento académico, pois tem originado  situações 

constrangedora como: 

Atraso no pagamento de renda, frustração, insucesso escolar, Falta de matériais 

didácticos, de assistência médica, alimentação, transporte e etc. 

    Agradeceríamos a possibilidade de nos ser pago o valor correspondente a 

duas tranche da bolsa de modo a minimizar a nossa situação actual, visto que 

vivemos numa das cidades com o custo de vida mais elevado no mundo. 

Nota: Neste primerio semestre estamos a sentir grandes dificuldades para  seguir 

regularmente as aulas, uma vez que avizinha-se os exames finais. 

Aproveitamos a oportunidade para lamentar a triste forma que temos para revendicar 

os nossos direitos ou seja somos ouvidos apenas atravéz de comunicação social. 

Cientes de que a nossa petição merecerá a vossa preciosa atenção, queira Vossa 

Excelência receber mais uma vez os nossos estimados e calorosos cumprimentos e 

desejando êxito no exercício do poder, subscrevemos em nome de todos  estudantes são-

tomenses em Angola. 

Luanda, 28 de Abril de 2014. 
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