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Receita com
propinas mais
que triplicou
desde 2003
Ana Petronilho
ana.petronilho@economico.pt

OGovernoprevê que as universi-
dadese institutospolitécnicospú-
blicos tenham, este ano, uma re-
ceita global de 325,2 milhões de
euros com as propinas. Mais do
triplo do valor encaixado em
2003,anoemqueentrouemvigor
a actual lei das propinas, quando
as instituições de ensino superior
receberam 101,1 milhões de euros
dos estudantes, revelam os dados
inscritos nosmapas doOrçamen-
todoEstado.

Nasubidadareceitaestimada–
de 220% face a 2003 – estão in-
cluídasaspropinaspagaspeloses-
tudantes de todos os cursos: li-
cenciaturas,mestrado integrados,
mestrados de 2º ciclo, pós-gra-
duações, cursos de especialização
tecnológica e cercademetadedos
estudantesdedoutoramento.Fora
destas contas estão os alunos de
doutoramentocujapropinaépaga
por umabolsa da Fundação para a
CiênciaeTecnologia (FCT).

Numa altura em que o Parla-

Ensino Superior Universidades e Politécnicos vão encaixar este ano,
em propinas, mais 224,1 milhões de euros do que há 13 anos.

mento se prepara para discutir e
aprovar o congelamento do valor
das propinas, os reitores ouvidos
pelo Económico afastam, desde
logo, o aumento da taxa cobrada
aos estudantes como a principal
razãoque fezdisparar esta receita.

Entre 2003 e 2016 a propina
máxima cobrada aos alunos de li-
cenciaturaemestrados integrados
subiu 25,4%, passando dos 852
euros para os 1.068,46 euros
anuais. “Um aumento relativa-
mentepequeno”,dizopresidente
do Conselho de Reitores (CRUP),
António Cunha, para quem a su-
bida no valor da propina máxima
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A receita estimada com propinas cobradas pelas universidades
e politécnicos é 220% superior este ano face ao valor de 2003.

LUÍSA CERDEIRA

Pró-reitoradaUniversidadedeLisboaeespe-
cialista em financiamentodoEnsinoSuperior

TRÊS PERGUNTAS A...

Universidades
foram “obrigadas”
a fixar valor máximo
Para a especialista em financiamen-
to do Ensino Superior as receitas
com as propinas “não tem clara-
mente a ver com o aumento do nú-
mero de alunos”. É, sim, diz Luísa
Cerdeira, o resultado da redução
de financiamento do Estado para
as instituições de Ensino Superior.

Houve um aumento grande
de alunos para justificar
esta subida de receitas?
O aumento significativo das recei-
tas provindo das propinas não tem
claramente a ver com o aumento do
número de alunos inscritos no ensi-
no superior público. Em 2003/2004
estavam inscritos no ensino supe-
rior público 288.309 estudantes.
Em 2014/2015 esse valor subiu para
299.082 (incluindo os alunos dos

novos Cursos de Especialização
Tecnológica), isto é mais 10.773
estudantes, o que representa um
pequeníssimo acréscimo de 3,7%.
Do que resulta o aumento
na receita?
À medida que as instituições foram
recebendo menos dotação do Orça-
mento do Estado, foram-se vendo
obrigadas a fixar o valor máximo le-
gal (de propinas). A receita arreca-
dada com propinas em 2003 foi de
130 milhões de euros e passou em
2004 para 179 milhões (+37%). O
último ano com informação sobre
as receitas arrecadadas em propi-
nas é 2012 e esse valor já ascendia
a 304 milhões de euros, mais 133%.
Os alunos internacionais têm
pouco impacto nas receitas?
O Estatuto do Estudante Internacio-
nal só começou a ser aplicado
em 2014/2015 e representa uma
verba na ordem dos quatro milhões
de euros. O valor perdido com a
diminuição de alunos portugueses
em parte está a ser compensado
com as receitas das propinas
dos estudantes internacionais.
Qual é a importância
das propinas nos orçamentos
das universidades?
As receitas das propinas para
as universidades e politécnicos é
muito importante, representando
em média 18% do total da receita
arrecadada.A.P.

é apenas uma pequena fatia no
aumento de 224,1 milhões de eu-
rosdoencaixeglobal.

Os reitores avisam, emunísso-
no,que faceàsverbas transferidas
peloEstadoé“impossível”asuni-
versidades e politécnicos funcio-
naremsemcobrarpropinas. E ex-
plicamasubidanasreceitascomo
aumento de alunos em pós-gra-
duações, mestrados de 2º ciclo e
de estudantes estrangeiros, que
foram admitidos no Ensino Supe-
rior através do estatuto do estu-
dante internacional. É neste últi-
mo segmento, segundo os reito-
res, que se conseguem asmaiores
receitas. Istoporquea lei emvigor
não regula o valor fixado para es-
tes cursos.Desta formaasuniver-
sidades e politécnicos têm liber-
dade para cobrar propinas mais
elevadas a estes estudantes – cer-
ca de 500 –, que podem chegar a
setemileurosanuais.

Já para os nacionais, o valor da
propina varia conforme a univer-
sidade e a área do curso. Nos cur-
sos de Farmácia ou Medicina, a
propina demestrado 2º ciclo pode
atingir cerca de 4.200 euros, por
exemplo.Omesmoacontece com
os doutoramentos, havendo cur-
sos com propinas que podem as-
cenderaos5.200eurosanuais.

Outro dos motivos apontado
pelo reitor da Universidade de
Lisboa, António Cruz Serra, passa
pela estratégia política seguida
pelos vários governos. Para o rei-
tor da maior universidade portu-
guesa, cobrar propinas aos estu-
dantes “foi uma forma encontra-
da pelos governos, que permite
reduzir a dotação transferida pelo
Estadoeconseguirmanterasuni-
versidades a funcionar”, diz Cruz
Serra lembrando que desde 2010
as universidades perderam “50%
definanciamentopúblico”.■

Reitores explicam
subida nas receitas
como resultado do
aumento de alunos
em pós-graduações,
mestrados de 2º ciclo
e de estudantes
estrangeiros.
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Proposta de congelar
propinas incomoda reitores
A partir de Setembro, a propina
máxima deveria aumentar cinco
euros. Mas o PCP quer alterar
o OE e congelar as propinas.

O PCP vai apresentar uma alte-
ração à proposta ao Orçamento
do Estado para congelar os valo-
res das propinas no próximo ano
lectivo 2016/2017. Será a primei-
ra vez, desde 2003, que o valor
das propinas será congelado.

A proposta ainda está a ser
negociada com o PS e, caso seja
aprovada, pode vir a ser o pri-
meiro braço-de-ferro entre o
ministro do Ensino Superior,
Manuel Heitor, e as universida-
des e politécnicos.

Équeocongelamentodaspro-
pinas será aplicado no mesmo
ano emque o Estado não aumen-
tou o financiamento para as uni-
versidades e politécnicos, e este é

O aumento dos alunos de mestrado de 2º ciclo e
de estudantes internacionais tem permitido às

instituições subir as receitas.

Aproposta está a ser
negociada comoPS e,
caso seja aprovada,
pode ser o primeiro
braço-de-ferro entre
oministroManuel
Heitor e as universidades
e politécnicos.

umcenárioquenãoestáaagradar
aos reitores, sabe oEconómico.O
valor da propina máxima para li-
cenciaturas e mestrados integra-
dos deve ser actualizado, em Se-
tembro, em mais cinco euros
anuais, para 1.068,46 euros. Já a
propina mínima iria subir 32,5
euros, dado que é calaculada com
base no salário mínimo nacional.

Para as 29 instituições de en-
sino superior públicas o au-

mento de cinco euros represen-
ta um milhão de euros. E será
este o valor que as instituições
irão reclamar ao Estado caso o
valor das propinas venha a ser
congelado, sabe o Económico.

As universidades e politécni-
cos têm vindo a sofrer cortes
sucessivos na dotação transferi-
da pelo Estado desde 2010. Em
média, as receitas das propinas
têm um peso entre 15% a 30%
do orçamento das universida-
des e politécnicos.

Desde 2003 que entou em vi-
gor a actual lei das propinas,
que estabelece que o valor da
propinamáxima nas licenciatu-
ras emestrados integrados é ac-
tualizado de acordo com a taxa
média de inflação do ano civil
anterior. Já a propina mínima
corresponde a 1,3 do saláriomí-
nimo nacional. ■ A.P.


