
NOVO ¦ ESTATUTO DO ESTUDANTE INTERNACIONALABRE POSSIBILIDADES

Aposta nos alunos estrangeiros

Atrair alunos estrangeiros permitirá desenvolver a investigação

Évora opta por
cobrar 4000 €

A Universidade de Évora optou
por fixar uma propina mais re -

duzida, de quatro mil euros

anuais, para os estudantes inter -
nacionais fora da União Euro -

peia. "O objetivo passa por ter-
mos mais alunos

, porque a pro -
pina é ligeiramente mais baixa do

que noutras instituições" disse a

reitora Ana Maria Freitas. As ms -

tituições garantem que a nova
oferta não vai prejudicar os alu-
nos nacionais.»

¦ Universidades tem li-

berdade para fixar pro-
pinas mais altas. Valores

chegam aos 7 mil euros

• BERNARDO ESTEVES

A aprovação, em março, do

Estatuto do Estudante In-
ternacional, que há muito

era reclamado pelas instituições,

vai permitir que , a partir do pró-
ximo ano letivo, as universidades

e os politécnicos possam captar
alunos estrangeiros, cobrando

propinas mais elevadas.

Há universidades, como as de

Coimbra e Lisboa, que fixaram
valores de propina de sete mil eu-
ros anuais, ou seja, cerca de sete

vezes mais do que o montante
cobrado aos estudantes portu-

gueses. Alei determina que o va-
lor cobrado seja equivalente ao

custo real dos cursos de licencia -
tura e mestrado integrado.

Os critérios de acesso são dita-
dos pelas instituições. A aposta
será direcionada principalmente
para o mercado brasileiro e da
América Latina. Já os estudantes

da União Europeia têm os mes-
mos direitos dos portugueses. ¦



CUSTO ¦ UNIVERSIDADES E POLITÉCNICOS SENSÍVEIS A DIFICULDADES DAS FAMÍLIAS

Maioria das instituições
não aumenta as propinas

Politécnico
de Leiria foi
o único que
decidiu subir
valor a pagar

Coimbra aumentou valores a pagar: associação académica contestou a opção

¦ Aveiro, Coimbra, Nova

eISCTE são as únicas

universidades que
cobram valor máximo
• BERNARDO ESTEVES

A maioria das universidades
não vai mexer no valor das

propinas, enquanto que
entre os institutos politécnicos
apenas Leiria decidiu atualizar

este ano o valor a pagar pelos es-
tudantes. As universidades do

Algarve, Beira Interior, Évora,
Lisboa, Minho, Porto, Madeira e

Aberta decidiram manter os va-
lores de 2013. Já as

universidades de

Aveiro, Coimbra,
Trás-os-Montes e

Alto Douro e Nova
de Lisboa vão subir

os valores a pagar.

Nos Açores, só esta

semana são decidi-
dos os valores das

propinas.
É o índice de preços do consu-

midor que dita anualmente qual
a atualização na propina. No
caso da propina máxima, este
ano sobe 2,13 euros, para 1067,85
euros. Mas os conselhos gerais
das instituições podem decidir
congelar os valores a pagar, e foi



isso que fez a grande maioria das

instituições este ano.
As associações académicas

contestam os aumentos, apesar
de os valores serem reduzidos.
"Esta era a altura certa para a

Universidade de Coimbra se

juntar às várias universidades
que congelaram o valor das pro-
pinas", afirmou Bruno Matias,
presidente da Associação Aca-
démica de Coimbra. Em 2013,
cinco universidades cobravam a

propina anual máxima (1065,72
euros). Este ano são quatro: Lis-

boa decidiu congelar o valor. ¦
Universidade do
Porto é a mais
barata do País

A Universidade do Porto já co-
bra quase 70 euros de propinas a

menos do que as restantes gran-
des universidades do País. Este
foi o terceiro ano seguido que a

Universidade do Porto congelou
as propinas, que por isso se ci-
fram em 9 99 euros, abaixo dos

valores cobrados por Aveiro,
Coimbra e Lisboa.

"Temos vindo a pedir e depois
a reconhecer esta sensibilidade

especial da Universidade e Poli -
técnico do Porto de não sobre -
carregarem as famílias numa ai -
tura de maiores dificuldades"
disseaoCM RubenAlves, presi-
dente da Federação Académica
do Porto. Em Coimbra, o reitor
João Gabriel Silva garantiu que o
aumento dará uma receita de 35
mil euros, que serviráparamelho-
rar residências de estudantes.!

EVOLUÇÃO DO VALOR DAS PROPINAS


	16julho_propinas_2
	16julho_propinas_1

