
Propina sobe dez vezes menos do que no ano passado
SUPERIOR

A PROPINA MÁXIMA das
universidades vai subir 3,19
euros no próximo ano letivo.
Passa assim de 1065,72 para
1068, 91 euros. Ontem, foi a

vez de o Conselho Geral da
Universidade de Lisboa (UL)
decidir se aumentava ou não,

optando, à semelhança do

ano anterior, pelo limite má-
ximo em 2014/2015.

Este aumento é de um dos

menores registados nos últi-
mos dez anos e representa
uma subida quase dez vezes
menor que a registada no ano

passado, quando a propina
aumentou 28,52 euros.

Mas, se na UL o aumento é

apenas de 3,19 euros, porque
a propina já estava no limite
máximo, noutras universida-
des o aumento será maior,
porque as propinas estavam
abaixo desse limiar. É o caso

da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD),
que vai subir em 20 euros a

sua propina, passando de 999
euros para 1019 euros. O au-
mento da verba - conforme

já noticiou esta semana o JN
- servirá para reforçar o Fun-
do de Apoio Social, criado por
aquela instituição no passado
mês de novembro.
Porto não aumenta
O exemplo contrário conti-
nua a dar a Universidade do
Porto que, pelo terceiro ano
consecutivo, decidiu não
aumentar a propina, perma-
necendo esta nos 999, 71

euros.
A decisão do Conselho Ge-

ral contrariou a proposta do

reitor (que a aumentaria até
aos 1037 euros) mesmo ten-
do "consciência das dificul-
dades sentidas nas institui-
ções do Ensino Superior".
Aliás, esta não é a primeira
vez que o Conselho Geral tra-
va um aumento das propi-
nas. No ano passado, por
exemplo, alegou que isso co-

locaria as famílias numa si-

tuação ainda mais difícil.
Já Coimbra atualizou a sua

propina automaticamente,
tal como decidiu que seria,
no ano passado, passando
esta para o limite máximo.

Segundo a Lei de Financia-
mento do Ensino Superior, o

valor da propina máxima
atualiza-se indexado à taxa
média de inflação do ano an-
terior. Os 3,19 euros repor-
tam-se a uma taxa de 0,3% .
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3,19
é o aumento da pro-
pina máxima nas
universidades

para o próximo ano
letivo.


