
O valor das propinas a pagar durante o curso é um
dos fatores que mais angustia alunos e encarregados
de educação, principalmente em tempo de crise

PROPINAS
DIFERENTES PARA

ESTRANGEIROS
Enquanto

uns conseguem bolsas de

estudo, seja por falta de recursos

seja por mérito ou outra razão,
outros não têm outra alternativa senão

pagar o valor pedido pelas instituições.
O que muitos podem não saber é que

o valor de propina não será igual para
todos, dentro da mesma instituição de
ensino superior, tudo graças ao novo
Estatuto de Estudante Internacional.
Se para os alunos portugueses o valor
da propina é fixado por lei, no que diz

respeito aos valores mínimo e máximo
permitidos, podendo, dentro desses li-
mites, a instituição escolher o valor que
entenda, o mesmo não acontece para os

alunos estrangeiros.
A Universidade de Lisboa, por exem-

plo, definiu o valor de 7000 euros como

"propina-base" para alunos estrangeiros
que se candidatem às suas licenciaturas

e mestrados integrados, mas admite que
este pode subir ou descer consoante as re-

comendações de cada faculdade.



Em declarações à agência Lusa, o

vice-reitor da Universidade de Lisboa,
Eduardo Pereira, referiu que o processo

para a fixação de um valor exato está ain-
da a decorrer em cada faculdade, assim

como está por definir a fixação de vagas

para o contingente de alunos estrangei-
ros que se enquadrem no novo Estatuto
do Estudante Internacional, recentemen-
te aprovado pelo Governo.

"O valor apurado corresponde generi-
camente ao valor médio do custo de for-

mação por aluno", afirmou o vice-reitor.
Cabe agora a cada faculdade da

Universidade de Lisboa decidir se este

valor-base corresponde a um custo su-

bestimado ou exagerado para o custo de

formação dos alunos por ano em cada

curso, e, de acordo com essa estimativa,

propor à Universidade um valor mais

ajustado.
Eduardo Pereira admitiu que em

2014-2015 os cursos disponíveis para os

alunos estrangeiros não serão todos os

cursos lecionados na instituição, admi-
tindo como muito provável, por exemplo,
a exclusão de Medicina para os estu-
dantes internacionais, que já é de si um
curso com restrições para o contingente
nacional.

A Universidade de Coimbra também
fixou em 7000 euros o valor da propi-
na anual para estudantes estrangeiros,

por ser o "custo real de formação de um



estudante estrangeiro na Universidade
de Coimbra" nos graus de licenciatu-
ra, mestrado integrado e mestrado de

continuidade, explicou a vice-reitora
da instituição, Margarida Mano, citada

pelo jornal Público.

Média superior a 16 valores
Por seu turno, a faculdade de Economia da

Universidade Nova de Lisboa vai cobrar
6000 euros por ano aos alunos estrangeiros
não europeus que procurem as suas licen-
ciaturas já a partir do próximo ano letivo.

Em comunicado, a instituição defen-
de que, "ao estender a estudantes que
vivem fora da Europa, ou na Europa há
menos de dois anos, duas das licencia-
turas mais requisitadas em Portugal, a

Nova SBE reforça a sua oferta no mundo,
potenciando o reconhecimento interna-
cional do ensino superior em Portugal",
e revela que as médias de entrada nos
cursos de Economia e Gestão serão fixa-
das acima dos 16 valores.

A faculdade explica que as licencia-
turas para estudantes internacionais

poderão ser lecionadas totalmente em

inglês, mas admite que o primeiro ano

poderá ser "parcialmente em portu-
guês".

Assim, "poderão inscrever-se candi-
datos não europeus com o ensino secun-
dário completo, uma forte preparação
quantitativa e fluência comprovada na

língua inglesa", explica o comunicado,
citado pela agência Lusa.
A Nova SBE assume ter "como merca-
dos preferenciais para a captação de
estudantes estrangeiros para as suas
licenciaturas o Brasil, a América Latina
e África".

O processo para a fixação de um valor
exato está ainda a decorrer em cada faculdade,
assim como está por definir a fixação de vagas

para o contingente de alunos estrangeiros
que se enquadrem no novo Estatuto do

Estudante Internacional


