
Propinas para
estrangeiros oito
vezes mais caras
SUPERIOR Universidades e politéc-
nicos já definiram valores, que
oscilam entre 2000 e 8500 euros.
Haverá cerca de 7500 vagas para
estes alunos. PAÍS PÁG. 20



Propinas para estrangeiros
até oito vezes mais caras
Ensino superior. Governo indica para este ano máximo de 15% de vagas adicionais para estu-
dantes internacionais, até 7500 lugares. Propostas variam entre 2000 e 8500 euros anuais

PEDRO SOUSA TAVARES

Universidades e politécnicos pú-
blicos estão a definir valores entre
os 2000 e os 8500 euros para as pro-
pinas anuais a cobrar aos estudan-
tes estrangeiros que se inscrevam
nos seus cursos. As ofertas mais ca-
ras equivalem a mais de oito vezes
a propina máxima aplicável aos

portugueses, que é de 1066 euros.
Em causa está o Estatuto do Estu-

dante Internacional (EEI), publica-
do em março, que permite fixar
cobrar a estes alunos até ao equiva-
lente do custo real dos cursos de li-
cenciatura e mestrado integrado.
A exceção são os alunos de outros
países da União Europeia, que pa-
gam o mesmo que os portugueses,
estando por esclarecer a situação da
Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP) . O total de luga-
res para estrangeiros ainda não está
definido. O EEI prevê até 20% de va-

gas adicionais em relação aos con-
cursos nacionais mas uma propos-
ta apresentada pelo Governo às

instituições, na semana passada,
aponta para 15%. Extrapolando as

vagas de 20 13 - Medicina está ex-
cluída das ofertas - podem surgir
7500 lugares para este regime espe-
cial, o que representaria dezenas de
milhões de euros de receitas. Mas,
no que é considerado o "ano zero"
da medida, o balanço deverá ser
bastante mais modesto.

A Universidade Coimbra (UC) é a
que mais adiantada está nesta ma-
téria, tendo não só definido apropi-
na anual de 7000 euros - como os 44
cursos aos quais os estudantes po-
dem concorrer, num total de 603

vagas, abrangendo desde Direito
(66 lugares) a Medicina Dentária (8) .

Ao DN, o reitor daUC, João Ga-
briel Silva, justificou a rapidez do

processo com a "tradição" de aco-
lher alunos estrangeiros, que no úl-

timo ano letivo representavam 18%
do total. "É a universidade portu-
guesa que tem mais estudantes es-

trangeiros, independentemente
deste processo", explicou. "Como o
EEI diz que os estudantes que vêm
de fora deixam de ser financiados
pelo Estado, também pode ser a
universidade que mais sofre. Mas
com a estratégia que temos, acredi-
tamos que podemos ser os que mais
vão ganhar ( ver texto secundário) ".

Na Universidade do Porto, disse
ao DN fonte oficial, foi aprovado na
sexta-feira um valor referência "en-
tre os 3000 e os 8500 euros, a ser de-
finido por cada faculdade". O crité-
rio será o custo real da oferta, com as

Humanidades a ficarem bastante
mais baratas do que, por exemplo, a
área da Saúde. Na Universidade de
Lisboa, aguarda aprovação pelo
conselho geral apropostadeum va-
lor-base de 7000 euros, o mesmo
definido pela Universidade Nova.

Nos institutos, explicou ao DN
Joaquim Mourato, presidente do

Politécnico de Portalegre e do Con-
selho Coordenador destas institui-
ções (CCISP), há duas variantes: "Al-

gumas instituições estão a definir
valores, entre os 2000 e os 4000 eu-
ros para três áreas, sendo as Ciên-
cias sociais a mais barata, seguin-
do-se as Engenharias e Saúde e fi-
nalmente as Artes. Já o próprio
Politécnico de Santarém "optou por
cobrar 2250 euros, que correspon-
dema2,svezesovalorda sua propi-
na tradicional, que é de 950 euros".

De acordo com dados divulgados
em fevereiro, na Assembleia da Re-
pública, em 2012 o ensino superior
público encaixou 317 milhões de
euros em propinas, considerando
desde as licenciaturas às (mais ca-
ras) pós-graduações. O Ministério
da Educação não respondeu em
tempo útil às questões do DN.

Universidade do Porto prevê propinas variáveis até aos 8500 euros



Brasileiros e chineses são os

principais alvos das instituições
língua Numa altura em que
muitos apostam no ensino
bilingue, há quem veja no
português a principal mais-
-valia para atrair estudantes

Países de língua portuguesa, com o
Brasil em destaque, outros latino-
-americanos e a China. Estes são os
alvos das universidades e politéc-
nicos portugueses na altura de cap-
tar estudantes estrangeiros. A lín-
gua é o grande atrativo para brasi-
leiros... e chineses. Aos primeiros
facilita as aprendizagens; para os

segundos, é uma ferramenta.
João Gabriel Silva, reitor da Uni-

versidade de Coimbra, conta ao
DN que a instituição conta já com
"à volta de dois mil estudantes bra-
sileiros", o que a torna na "maior
universidade 'brasileira'" fora da-
quele país. Mas a ambição é cres-
cer neste mercado: "O Brasil tem
muitas universidades mas, naque-
las que têm ensino de mais eleva-
da qualidade, a procura é superior
à oferta na escala de um para 10",
diz. Já em relação à China, "o ele-
vado interesse deste país em ter li-
cenciados em língua portuguesa,
devido aos países com quem têm
relações comerciais", poderá fazer
que o atual contingente de alunos,
"entre os 100 e os 200", aumente
"de forma substancial".

Joaquim Mourato, presidente
do Conselho Coordenador dos
Institutos Politécnicos, identificou
também estes dois países, lem-
brando que, "em relação à China,
temos uma porta de entrada, que é
Macau", que já vem dando alguns
resultados a este setor. p.s.t.


