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2. Considerandos 

A constituição da República Portuguesa considera que o ensino superior deverá ser tendencialmente 
gratuito; 
 
Considerando o espírito da Lei de Financiamento do Ensino Superior, designadamente o seu artigo 2 
alínea e) “Promover o direito à igualdade de oportunidades de acesso, frequência e sucesso escolar, 
pela superação de desigualdades económicas, sociais e culturais”; 
 
Considerando que as principais regiões de recrutamento da Universidade do Algarve (Algarve e 
Alentejo) são aquelas que têm a maior taxa de desemprego do pais (10%) sendo o Algarve a região que 
mais cresceu neste indicador económico; 
 
Considerando que os sector do turismo e da construção civil (sectores com maior peso na economia do 
Algarve) estão em franco abrandamento decorrente das profundas perturbações financeiras 
internacionais, com incidência negativa no emprego e nos orçamentos familiares, a qual se deverá 
prolongar por 2010; 
 
Considerando que os valores das refeições praticados pelos serviços de Acção Social são 0.20€ mais 
caras do que o resto do País (que representa para um estudante que faça todas as refeições na cantina 
uma diferença de 80.00€/ano); 
 
Considerando que face a um clima de crise económica o factor custo poderá ser um factor importante 
na decisão das famílias; 
 
Considerando que a fixação do valor das propinas ocorre antes do processo de candidatura para o 
ensino superior por parte dos alunos do secundário; 
 
Considerando que a abertura do curso de medicina será um atractivo para outros de cursos da 
Universidade, de forma a beneficiarem da majoração por serem alunos da instituição para concorrer; 
Considerando que irão ocorrer eleições legislativas em Outubro deste ano o que condiciona grandes 
alterações na elaboração do orçamento de estado; 
 
Considerando que o ano lectivo 2009/2010 será o último ano antes de muitos alunos prescrever.  
 
É do nosso entendimento que a Universidade do Algarve deva aumentar o seu financiamento através de 
um aumento do recrutamento nos cursos de 1ºciclo.  
 
Pelo exposto entendemos ser responsável e oportuno apresentar duas medidas a serem votadas 
separadamente, que deverão ser amplamente publicitadas como um esforço da instituição para com a 
situação económica das famílias portuguesas, principalmente da região sul do país no sentido de 
possibilitar que os jovens tenham uma oportunidade de melhorar as suas qualificações.  
 
Fixação do valor das propinas em 900,00€ o que equivale a uma redução do valor em termos absolutos. 
Implementação já no próximo ano lectivo do regime de Estudante a tempo parcial, possibilitando aos 
estudantes de uma forma geral e aos trabalhadores-estudantes.  
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3. Proposta do Magnífico Reitor 

Considerando o espírito da Lei de Financiamento do Ensino Superior1, designadamente o seu artigo 16º 
(Propinas); 
 
Considerando que a propina máxima praticada em quase todas as universidades públicas portuguesas 
para as licenciaturas, os mestrados obrigatórios para a aquisição de capacidades profissionais e os 
mestrados integrados foi, em 2008/09 de 972,14 euros;  
 
Considerando que aquele valor máximo será ajustado para 2009/10, nos termos da Lei e de acordo com 
o Índice de Preços no Consumidor (2008 – 2,6%), o que levará a que a propina máxima atinja um 
montante de 997,4 euros;  
 
Considerando que a propina praticada na Universidade do Algarve em 2008/9, foi de 900 euros; 
 
Considerando que nos últimos três anos a propina praticada na Universidade do Algarve sofreu no seu 
conjunto um aumento considerável, embora bastante moderado no ano lectivo que agora termina; 
 
Considerando a orientação debatida em reunião dos Conselhos Directivos da Universidade, a qual vai no 
sentido de, gradualmente, ir aproximando o valor da propina praticada na Universidade do Algarve ao 
valor praticado nas outras universidades públicas portuguesas; 
 
Considerando a situação de crise que afectou o ano de 2009, no qual se verifica uma situação 
económica e social particular, decorrente das profundas perturbações financeiras internacionais, com 
incidência negativa no emprego e nos orçamentos familiares, a qual se deverá prolongar por 2010; 
 
Considerando, ainda, a possibilidade de matizar, já no ano lectivo de 2009/10, o esforço das famílias 
através de um desdobramento do número de prestações definidas para o pagamento das propinas; 
 
Ouvidos os Presidentes dos Conselhos Directivos das Unidades Orgânicas e o Presidente da Associação 
Académica, proponho: 
 
A propina a praticar no ano lectivo de 2009/2010 seja de 930 euros, correspondente à aplicação do 
Índice de Preços no Consumidor (2008), majorada com uma margem para arredondamento. 
 
 
 
 
 
Faro, 17 de Junho de 2009 
Reitor da universidade do Algarve 
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4. Análise interna 
 

4.1. Estudantes em regime de tempo parcial1 

4.1.1. Enquadramento Legal: 

 
 De acordo com o Decreto-Lei n.º 107/2008 de 25 de Junho, a concretização do Processo de Bolonha ao 
nível da adopção do modelo de organização do ensino superior em três ciclos de estudos, ficará 
concluída como previsto até 2010.  

 
Artigo 46.º -C 

(Estudantes em regime de tempo parcial) 

 

1 — Os estabelecimentos de ensino superior facultam aos seus estudantes a inscrição e frequência 
dos seus ciclos de estudos em regime de tempo parcial. 
 
2 — O órgão legal e estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior aprova as 
normas regulamentares referentes ao regime de estudos em tempo parcial incluindo designadamente: 
 

a) As condições de inscrição em regime de tempo parcial; 
 

b) As condições de mudança entre os regimes de tempo integral e de tempo parcial; 
 

 
c) O regime de propinas, o qual deve resultar da adequação proporcionada das regras gerais 

aplicáveis ao ciclo de estudos em causa; 
 

d) O regime de prescrição do direito à inscrição, o qual deve resultar da adequação proporcionada 
das regras; 

“1 Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto, alterada pela Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto” 

 

A Reter 

A universidade do Algarve ainda não implementou este regime que a Lei nº 37/2003 de 22 de Agosto 
introduz no seu artigo 5º o conceito de estudante a tempo parcial, sem que todavia defina ou 
regulamente o referido estatuto.  
 
Torna-se indispensável clarificar o conceito, para que o regime de tempo parcial possa constituir uma 
alternativa capaz de enquadrar uma realidade já existente e de atrair novos públicos que têm 
dificuldade em se adaptar a uma frequência permanente e intensa, característica do regime de tempo 
integral. 
 
A formação ao longo da vida impõe muitas vezes um ritmo de estudo menos intenso. A Universidade 
deve adequar a sua oferta à realidade de uma sociedade em mudança, com um número cada vez maior 
de trabalhadores-estudantes ou estudantes com outras actividades, que não podem fazer o curso ao 

                                                             
1
  Ver  despacho RT.44/08 
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ritmo de um estudante a tempo integral. Não é justo obrigar um estudante nestas condições a um valor 
de propina e a um regime de prescrições idênticos aos de um estudante a tempo integral. 

Reflexão 1 

 

 

  

 

 

Universidades estão a cobrar propinas ilegais 
Universidades cobram propina máxima a alunos em tempo parcial 

Apesar de só se poderem inscrever em sensivelmente metade das disciplinas, os estudantes em regime 
de tempo parcial das universidades do Porto e da Madeira têm de pagar uma propina igual à dos 
restantes. 
 
Para garantir uma maior flexibilidade no acesso ao Ensino Superior, o Governo decidiu, em Junho 
passado, criar o regime de estudante a tempo parcial. As suas grandes vantagens seriam não obrigar o 
aluno a ter de se inscrever em todas as disciplinas do ano, beneficiando de um regime especial de 
prescrições e pagando uma propina menor. 
 
No entanto, segundo o JN apurou, tanto a Universidade do Porto, como a da Madeira, apesar de 
limitarem a inscrição a cerca de metade dos créditos do regime geral, cobram uma propina semelhante 
à do regime geral e que é, em ambos os casos, o valor máximo de 972 euros. 
 
Fonte da Universidade do Porto explicou ao JN que, por ter dúvidas quanto à interpretação do diploma 
legal (ver ficha) e para não atrasar mais a implementação deste regime, a Secção Permanente do 
Senado da Universidade optou, neste ano lectivo, por equiparar o valor da propina dos estudantes em 
regime parcial e do regime geral. 
 
Todavia, parece que apenas duas Universidades tiveram dúvidas de interpretação, já que, segundo o JN 
conseguiu apurar, as demais ou ainda não implementaram este sistema ou então optaram por fórmulas 
de cálculo que reduzem o valor a pagar (ver ficha). 
 
Na altura, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Mariano Gago, referiu que este regime se 
destinava "a pessoas que naturalmente não podem cumprir o horário de trabalho e ser estudantes a 
tempo inteiro, que podem desta forma adequar o tempo de estudo às suas obrigações concretas da 
vida, como trabalhadores ou como pais". O JN tentou obter uma reacção do ministério a esta situação, 
mas o gabinete de Mariano Gago escusou-se a dar qualquer resposta. 
 
Um estudante da Faculdade de Engenharia do Porto, que apenas quis ser identificado como Filipe, disse 
ao JN que, "por estar à espera de um ano complicado em termos profissionais", tinha pensado em 
inscrever-se a tempo parcial, mas quando constatou que iria pagar o mesmo desistiu da ideia. "Já que 
pago o mesmo vou tentar fazer o máximo de disciplinas", explicou. 
 
 
 
 
 
2008-10-06 
TIAGO RODRIGUES ALVES 
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Reflexão 2 

Há mais alunos sem conseguirem pagar propinas   

O número de alunos com dificuldades em pagar as propinas está a aumentar no ensino 
superior. Para já, ainda não há "situações dramáticas", mas no próximo ano as 
instituições, sobretudo as privadas, podem ressentir-se, diz João Redondo, presidente 

da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP). Ao Estado é pedido que 
apoie os estudantes através do fundo de apoio social. De preferência ainda este ano, 

solicita Salvato Trigo, reitor da Universidade Fernando Pessoa, do Porto. 
 
Também nas universidades e politécnicos públicos o problema se faz sentir e traduz-se em atrasos no 
pagamento das propinas, que rondam os 900 euros anuais, um valor mais acessível do que a média das 
privadas: entre dois e seis mil euros anuais.  
 
A maioria das instituições privadas confessa que os atrasos nos pagamentos não são novidade. "Todos 
os anos temos atrasos", diz Diamantino Durão, reitor da Universidade Lusíada. "Em todas as épocas há 
atrasos, mas agora o pico é superior", avalia Reginaldo de Almeida, director da administração escolar da 
Universidade Autónoma de Lisboa. "No final de Dezembro, houve algum atraso, mas todos pagaram", 
revela Ramôa Ribeiro, reitor da Universidade Técnica de Lisboa. 
 
As instituições estão alertas. No início de Janeiro, o Instituto Superior de Educação e Ciência (ISEC), em 
Lisboa, criou um gabinete de acompanhamento dos alunos para avaliar as situações "mais difíceis". Em 
1300 estudantes, já foram atendidos entre 20 e 30 casos, informa Conceição Picoito, vice-presidente do 
ISEC. Os alunos não são convidados a sair, mas são-lhes apresentadas diversas soluções para prosseguir 
os estudos.  
 
No Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA), em Lisboa, cerca de 15 por cento dos 2400 
alunos pediram para pagar 12, em vez de dez mensalidades, distribuindo por mais dois meses a despesa 
com a educação. Há um ano eram apenas cinco por cento os inscritos nesta modalidade, explica o 
administrador João Atanásio.  
 
"É claro que as dificuldades económicas estão a atingir as famílias e sentimos dentro da instituição o 
peso das mesmas. Os alunos têm dificuldades em pagar dentro do prazo", informa Vítor Santos, 
presidente do Instituto Superior Politécnico do Porto, onde estudam 16 mil alunos. O presidente avança 
que este é um problema que se sente sobretudo nas instituições da Região Norte, mais afectada pelo 
desemprego.  
 
Também na Universidade do Porto, que recebe 28.722 alunos, a maior do país, a previsão é que no final 
de Março, data para pagar a segunda tranche das propinas, se vai sentir um aumento do número de 
estudantes que não vão pagar. A Universidade de Coimbra, "para já", ainda não sentiu os efeitos da 
crise, revela Pedro Santos, assessor de imprensa da instituição.  
 
"O apoio social do Estado é largamente superior no ensino público do que no privado", acusa João 
Redondo, presidente da APESP. "O Estado, mesmo que não intervenha a favor das instituições, deve 
alargar o fundo de apoio social para que mais alunos beneficiem", acrescenta.  
 
Vítor Santos, do politécnico do Porto, equipara as bolsas de estudo ao subsídio de desemprego. "O 
Estado não vai dizer que não vai atribuir o subsídio de desemprego. Portanto, também não pode dizer 
que não vai apoiar os estudantes carenciados", defende. A abertura de um período suplementar para 
candidaturas a bolsas de estudo é o que Salvato Trigo, do Fernando Pessoa, propõe ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A tutela tem conhecimento da situação, acredita Vítor Santos.  

http://determinado21.blogspot.com/
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4.2. Comparação dos preços das refeições nas cantinas 
universitárias dos SAS da UALg com outras Universidades 

 

 

5. Fórmula de cálculo do valor das propinas em Portugal de 
acordo com o Artigo 15.º Artigo 16.º da “1 Lei nº 37/2003, de 
22 de Agosto, alterada pela Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto. 2 

 

5.1.  Fórmula geral: 

Valor da Propina máxima em Portugal (n) = Valor da propina (n-1) x índice de Preços do 
Consumidor (n-1) 

PM (2009/2010) = PM (2008/09) X Índice de preços do Consumidor (2008) 

5.2. Aplicação: 

 Propina máxima em (PM) (2008/2009) = 972,14 €  
 

 Propina máxima em (PM) (2009/2010) = 997,42 € [972,14 € x 1.026 (1 + 2,6%)] 
 

 Valor da Propina mínima (Pm) (2009/2010) = 1,3 x Salário mínimo nacional em vigor. 
 

 Valor da Propina mínima (Pm) (2009/2010) = 585 € (1,3 x 450 €) 

 

                                                             

2 Ver documento 2 em anexo 

Estabelecimento de Ensino 
Preço das 
refeições: 

Universidade de Aveiro: 
 

http://www.sas.ua.pt/PageImage.aspx?id=4702&ref=ID0EJCA/ID0EHJCA €2.15 

http://www.sas.ua.pt/PageText.aspx?id=8529&ref=ID0EJCA/ID0ECJCA €2.15 

Universidade do Porto: 
 

http://sigarra.up.pt/sasup/web_base.gera_pagina?P_pagina=2417 €2.15 

Universidade do Minho: 
 

http://www.sas.uminho.pt/Default.aspx?tabid=10&pageid=118&lang=pt-PT €2.15 

Universidade do Algarve: 
 

http://www.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=27970&Itemid=2296&lang=pt  2,35 
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6. Análise do valor proposto pelo Magnífico Reitor 

 

6.1. Critério definido: 

“A propina a praticar no ano lectivo de 2009/2010 seja de 930 euros, correspondente à 
aplicação do Índice de Preços no Consumidor (2008), majorada com uma margem para 
arredondamento.”  

(In proposta do Reitor paro aumento de propinas para 2009/10) 

6.2. Cálculo do valor da Propina para o ano de 2009/10 utilizando o 
IPC 2008 tem: 

 Propina (UALg) (2009/10) = Valor da Propina (2008/09) X Índice de Preços do Consumidor 

(2008)
 3

 

 Propina (UALg) (2009/10) = 923,4 € (900 € x 1,026) 

 

Desta forma, podemos concluir que o índice de Preços do Consumidor não foi a taxa utilizada no cálculo. 
Vejamos: 

Taxa utilizada = Valor Proposto2009/2010 / Propina de 2008/2009  

Taxa utilizada =3,3 % [(930 € /900 €)-1]*100 

× Propina (UALg) (2009/10) = 930 € [900 € x 1.03 (3) (1 + 3,3 %)] 

 

A reter: 

 O valor da taxa utilizada na proposta do Magnífico Reitor é 3,3 %. e não de 2,6 % . A majoração que 
o excelentíssimo Reitor faz referência é de 0,7 %, quase um ponto percentual a mais. O GAP é de 6,6 
€ (930 € - 923,4 €) por estudante. Na verdade temos dois aumentos! 
 
Quer dizer, se tivermos 8 000 alunos inscritos no 1.º ciclo, o montante global da receita 
“extraordinária” é de 52 800 € (6,6 € x 8000 alunos) 

 

                                                             

3 De acordo com a 1 Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto, alterada pela Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto. (nos anexos)  
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7. Proposta 
 

7.1. Estudantes em regime de tempo parcial 

 
(Propinas) 

 

1. A propina anual a pagar pelo estudante em regime de tempo parcial é a que corresponde ao 
maior dos seguintes valores: 
 

a) 60% da propina devida pelo estudante em regime de tempo integral; 
 

b) Propina mínima definida por lei, desde que esse valor não seja inferior a 50% da propina fixada 
para os estudantes em tempo integral. 

 

2. O regime de pagamento da propina é o fixado para os estudantes em tempo integral. 
 

3. A taxa de inscrição é a que for fixada para os estudantes em regime de tempo integral. 
 

4. O presente regime não é cumulável com quaisquer benefícios que sejam conferidos pela 
Universidade do Algarve tendo em vista a redução da propina a pagar pelo estudante. 

 
Não é justo obrigar um estudante nestas condições a um valor de propina e a um regime de prescrições 
idênticos aos de um estudante a tempo integral. 
 
Implementação já no próximo ano lectivo do regime de Estudante a tempo parcial, possibilitando aos 
estudantes de uma forma geral e aos trabalhadores-estudantes.  
 
A existência de estudante a tempo parcial permite explorar outro público, pessoas que tem a sua vida 
montada a 70 ou 80 km e não vão se deslocar todos os dias para a universidade, levam mais tempo para 
terminar o seu curso. O estudante a tempo parcial é um produto para esse mercado, ainda para mais se 
tivermos em linha de conta a crescente frequência no ensino superior dos maiores de 23 anos, 
previstas no n.º 5 do artigo 12.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), 
alterada pelas Leis nº 115/97, de 19 de Setembro, e 49/2005, de 30 de Agosto. 
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7.2. Manutenção da do valor actual da Propina como medida 
Social 

O não aumento das propinas tem de ser encarado como uma acção estratégica da instituição para numa 
conjuntura de crise económica ganhar mais notoriedade e aumentar a procura do seu produto. Ou seja 
a aprovação desta medida tem de ser complementada com uma mediatização deste factor. 
 

7.2.1.  O que poderemos ganhar com a medida: 

 
1. Mediatização possível com esta medida (jornais, televisão...) e qual o valor desta publicidade 

gratuita; 
 

2. Numa altura de crise a medida nunca vai ser encarada pelos consumidores como preço de 
saldo uma vez que tem o factor social inserido; 

 
3. O risco que a Universidade está a correr não é assim tão grande. Tem um novo curso de 

medicina que vai atrair mais alunos para os cursos de ciências da universidade que são os que 
não têm tido as vagas preenchidas.  

 
7.2.2. O que poderemos “perder” com a medida: 

 
O aumento de 30 euros multiplicado por 8 000 estudantes de licenciatura dá uma receita de 240 000 €. 
No entanto basta recrutar 267 alunos a pagar uma propina de 900 € para que esta medida atinja o seu 
Break-Even Point. Estou certo que esse número será muito superior. 
 
 

A reter 

 O que à partida poderá parecer uma ameaça, na verdade poderá ser uma grande 
oportunidade para a Universidade do Algarve a todos os níveis. 
 

Numa altura em que os mercados deste sector estão cada vez mais competitivos, esta medida será 
um grande passo na estratégia competitiva da Instituição. 
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8. Anexos 

 

8.1. Documento1 

 

SECÇÃO II 

Da relação entre o estudante e a instituição de ensino superior 

 
Artigo 15.º 

Conteúdo da relação 
 
1 - As instituições de ensino superior prestam um serviço de ensino que deve ser qualitativamente 
exigente e ajustado aos objectivos que determinaram a sua procura pelos estudantes, os quais devem 
demonstrar mérito na sua frequência e comparticipar nos respectivos custos. 
 
2 - Sem prejuízo da responsabilidade do Estado, devem as verbas resultantes da comparticipação nos 
custos por parte dos estudantes reverter para o acréscimo de qualidade no sistema, medido através dos 
indicadores de desempenho e valores padrão referidos no n.º 3 do artigo 4.º 
 

Artigo 16.º 
Propinas 

 
1 - A comparticipação a que se refere o artigo anterior consiste no pagamento 
 Pelos estudantes às instituições onde estão matriculados de uma taxa de frequência, designada por 
propina. 
 
2 - O valor da propina é anualmente fixado em função da natureza dos cursos e da sua qualidade, com 
um valor mínimo correspondente a 1,3 do salário mínimo nacional, em vigor no início do ano lectivo, e 
um valor máximo que não poderá ser superior ao valor fixado no n.º 2 do artigo 1.º da tabela anexa ao 
Decreto-Lei n.º 31658, de 21 de Novembro de 1941, actualizada, para o ano civil anterior, através da 
aplicação do índice de preços no consumidor do Instituto Nacional de Estatística. 
 
3 - O montante das propinas nas pós-graduações é fixado pelas instituições ou respectivas unidades 
orgânicas. 
 
4 - Sem prejuízo do disposto no artigo 35.º, os estudantes a quem se aplique o estatuto do estudante 
internacional, aprovado por decreto-lei, não abrangidos pelo regime geral de acesso, por acordos 
internacionais ou por regimes de apoio a estudantes luso-descendentes, pagam uma propina 
correspondente ao custo real médio da formação a adquirir. 

1 Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto, alterada pela Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto.  
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8.2. Quadro 1 

Índice de preços no consumidor 

    

Período de referência dos dados Índice de preços no consumidor  

Portugal 

Total Total excepto habitação 

%  %  

Dezembro de 2008 2,60   2,60 

Dezembro de 2007 2,50   2,40 

Dezembro de 2006 3,10   3,10 

    

 

8.3. Quadro 2 

Taxa de desemprego (1.º Trimestre de 2009) 

  

Taxas de desemprego por região NUTS II (NUTS-2002) 

      Unidade: 
% 

  

  
1ºT-

2008 

4ºT-

2008 

1ºT-

2009 

Aumento 

% 

    
  

  

Portugal  7,6   7,8   8,9  1,1 

Norte  8,6   8,7   10,1  1,4 

Centro  5,1   5,7   6,7  1,0 

Lisboa  8,6   8,5   9,1  0,6 

Alentejo  8,3   10,0   10,2  0,2 

Algarve  8,0   6,7   10,3  3,6 

R. A. Açores  5,6   5,6   6,7  1,1 

R. A. Madeira  6,2   6,0   6,8  0,8 

          

          
Fonte: INE, Estatísticas do Emprego - 1º trimestre de 
2009. 
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