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Valor das propinas sobe
em apenas seis instituições
SUBIDA O Três universidades e três politécnicos decidiram pela subida dos valores cobrados por licenciatura e mestrado

integrado MÁXIMO O Congelamento da propina máxima aprovado no Parlamento permite aliviar as contas das famílias

A propina máxima cifra-se em 1063,47 euros e é cobrada por sete instituições, entre as quais um Instituto politécnico



BERNARDO ESTEVES

As
universidades do Algar-

ve, Madeira e Aberta, e os

institutos politécnicos de

Bragança, Guarda e Santarém,
são as únicas instituições de En-
sino Superior que no ano letivo
de 2016/2017 vão aumentar o
valor das propinas cobradas por
licenciatura e mestrado inte-
grado. As restantes 23 institui-
ções mantêm os preços.

A maior subida regista -se no
Politécnico da Guarda, onde a

propina passa de 900 para 950
euros, um acréscimo de 5,5 por
cento no valor que os estudan-
tes pagam anualmente . Desta-
que também para a Universida-
de da Madeira, que se junta ao

grupo de seis instituições que já
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cobravam a propina máxima.
Estas sete instituições vão

manter os valores cobrados aos
estudantes no próximo ano leti-
vo (1063, 47 eur05), depois de o
Parlamento ter decidido con-
gelar a propina máxima. O au-
mento deveria ter sido de cerca
de 5 euros, refletindo a taxa de

inflação. Um alivio relativo para
os estudantes, que é contudo
criticado pelo Conselho de Rei-
tores das Universidades Portu-
guesas (CRUP).

"É uma profunda violação da
autonomia universitária que
não faz qualquer sentido. Foi
feita pela Assembleia da Repú-
blica de forma unilateral sem
consultar os responsáveis das
universidades. Esperemos que
tenha sido um ato singular e que
não volte a acontecer" , disse ao
Correio da Manhã António Cu -
nha, presidente do CRUP. •

Compromisso para
manter orçamentos
até final da legislatura
B O Governo e as instituições
de Ensino Superior assinaram
um acordo em que o Executi-
vo garante não reduzir as
atuais dotações até 2019. Os

politécnicos de Lisboa, Porto
e Coimbra não assinaram

porque queriam um reforço. •
Sociedade de Química

vai pagar propinas aos
30 melhores caloiros
B A Sociedade Portuguesa de

Química vai pagar propinas
aos cinco melhores alunos que
entrarem na Licenciatura em
Química nas universidades de
Coimbra, Lisboa, Nova, Por-
to, Évora e Minho, apoiando
um total de 30 estudantes.


