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Coimbra vai cobrar
propina sete vezes
superior a estrangeiros
Estudantes não europeus que forem frequentar curso para
a Universidade de Coimbra vão pagar 7.000 euros por ano
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Primeira a divulgar | Universidade de Coimbra é a primeira a dizer quanto vai cobrar. Falta saber quantas vagas abrirá.

O valor
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provénuio_cjjstg_
real da formação.
MARGARIDA MANO

Vice-reitora da Universidade de

Coimbra

A partir de Setembro, os estudan-
tes estrangeiros, não europeus, po-
derão matricular-se num curso su-

perior em Portugal. A Universida-
de de Coimbra já definiu a propina
que irá cobrar: 7.000 euros anuais,
ou seja, sete vezes mais do que co-
bra a um aluno nacional. Esta foi a

primeira instituição a revelar o va-
lor que vai aplicar, depois da publi-
cação do Estatuto do Estudante In-
ternacional (EEI).

"O valor estabelecido provém do

custo real da formação. O próprio
diploma que cria o Estatuto prevê
isso", explicou ao Negócios Marga-
rida Mano, vice-reitora da Univer-
sidade de Coimbra, acrescentando

que a opção de ser uma propina
igual para todos os cursos foi "ins-

titucional" e "bem ponderada". No
fundo, trata-se de um "custo mé-
dio" para a Universidade. A propi-
na é a mesma caso o aluno frequen-
te uma licenciatura ou uma licen-
ciatura com mestrado integrado.

Questionada sobre a disparida-
de desta propina face ao valor co-
brado aos estudantes nacionais
(cerca de 1.065 euros anuais), a

vice-reitora defendeu que "não se

pode olhar para as duas propinas",
porque as universidades públicas
não funcionam apenas com a pro-
pina dos estudantes. Funcionam



graças aos impostos pagos pelos
contribuintes, que são transferidos
via Orçamento do Estado, e ainda

graças às receitas próprias. Acon-
tece que o Estado não vai financiar
as universidades por estes estudan-

tes, logo "não são situações compa-
ráveis".

Margarida Mano está convenci-
da de que os 7.000 euros anuais são

"competitivos" e que "vão atrair es-

tudantes", sobretudo brasileiros.
Mas a vice-reitora admite que esta
é uma primeira experiência e que
não se espera logo um grande su-
cesso no primeiro ano.

Quanto ao número de vagas que
vão abrir no próximo ano, e os cur-

sos que terão vagas, ainda nada está

fechado.

Questionado sobre o assunto,
António Cruz Serra, reitor da Uni-
versidade de Lisboa, respondeu
que "na Universidade de Lisboa as

escolas vão fazer propostas sobre

quais os cursos em que querem
abrir vagas, quantos alunos e qual
a propina a cobrar". Por isso mes-
mo "é muito cedo" para avançar
com números. Mas o que parece
certo é que nesta instituição a "pro-
pina variará" consoante o curso.

Diploma veio responder a

reivindicação dos reitores
O diploma que define o Estatuto do
Estudante Internacional, publica-

do a 10 de Março, e que terá efeitos
a partir do próximo ano lectivo,
vem criar um concurso especial de

acesso ao ensino superior para alu -

nos estrangeiros, não europeus.
Este novo regime não altera em
nada os regimes especiais de aces-

so para estudantes bolseiros de paí-
ses africanos de língua portuguesa,
ou o regime previsto para os pro-
gramas de mobilidade ou outros

programas, no âmbito dos acordos
de cooperação.

A criação deste estatuto era uma
das principais reivindicações do
Conselho de Reitores das Univer-
sidades Portuguesas (CRUP).


