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Grupo Parlamentar

PROJETO DE LEI Nº …./XIII/4.ª

ESTABELECE O FIM DAS PROPINAS NAS LICENCIATURAS E NOS 

MESTRADOS INTEGRADOS DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

Exposição de motivos

No  iní�cio  da  dé�cada,  ém  2012,  as  propinas  apénas  référéntés  a  licénciaturas 
répréséntavam 18% do total da récéita arrécadada, nas univérsidadés cérca dé 17% é 
nos polité�cnicos cérca dé 22%. O Bloco dé Esquérda,  logo no iní�cio désta législatura, 
éndéréçou uma pérgunta por éscrito a todas as Instituiço$ és dé Ensino Supérior Pu� blicas 
quéstionando o péso das propinas nos orçaméntos anuais. O résultado ditou uma mé�dia 
dé  23%,  ém  2015.  No  co* mputo  géral  dé  todos  os  ciclos  dé  éstudos,  as  propinas 
répréséntam mais dé um térço dos orçaméntos das instituiço$ és dé énsino supérior.

Estés dados comprovam qué, ao contra� rio do qué foi dito aquando da impléméntaça$o da 
polí�tica dé propinas no Ensino Supérior na dé�cada dé ’90 do sé�culo passado, as propinas 
na$o sérvém para mélhorar a qualidadé dé énsino, mas sa$o hojé um récurso para pagar 
sala� rios é déspésas corréntés das instituiço$ és.

Sa$o milharés os jovéns qué na$o chégam a équacionar ingréssar no énsino supérior pélas 
o� bvias dificuldadés dé pagar mais dé 1000 éuros dé propina. Ainda qué os mécanismos 
dé  aça$o  social  possam  sér  mélhorados,  otimizados  (désdé  logo,  garantir  um  prazo 
ma�ximo para a atribuiça$o é transféré*ncia da priméira tranché das bolsas dé aça$o social), 
isso na$o résolvé o probléma dé basé: o Estado, no qué toca ao énsino supérior, na$o ésta�  a  
réspéitar o précéito constitucional qué détérmina como dévér do Estado: “Estabélécér 
progréssivaménté a gratuitidadé dé todos os graus dé énsino” - alí�néa é) do artigo 74ª da 
Constituiça$o da Répu� blica Portuguésa. 

O éspí�rito da Constituiça$o da Répu� blica Portuguésa é do Estado Social como garanté da 
igualdadé dé oportunidadés passa por um Estado financiador dos sérviços pu� blicos. So�  
assim sé alcança a univérsalidadé é a progréssiva gratuitidadé do Ensino. O Bloco dé 
Esquérda considéra qué as propinas sa$o  um obsta� culo a qualquér sistéma dé énsino 
supérior démocra� tico é inclusivo, na$o abdicando désta posiça$o dé princí�pio. 
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A législaça$o  qué énquadra a propina é�  oriunda do Estado Novo. A vérdadé é�  qué sé 
mantévé praticaménté intoca�vél até�  1991, aquando da décisa$o do Govérno lidérado por 
Cavaco Silva voltar a méxér néssa léi.  A>  data, o Govérno do PSD justificava a médida 
como um apoio a@  mélhoria das condiço$ és matériais das univérsidadés. Rapidaménté sé 
provou uma giganté farsa, com o désmésurado auménto dé propinas, qué coméçou a  
cobrir uma parté significativa das déspésas corréntés das instituiço$ és.

No maior pérí�odo dé contéstaça$o a@  polí�tica dé propinas, lévada a cabo por dézénas dé 
milharés dé éstudantés dé todo o paí�s,  o Tribunal Constitucional délibéra, atravé�s da 
publicaça$o do Aco� rda$o 148/94, qué a décisa$o dé sobrécarrégar os éstudantés téra�  dé 
tér, obrigatoriaménté, um cara� ctér transito� rio:

“Mais do que um exercício de natureza contabilística, coloca-se a questão de saber em que  
medida  é  compatível  com  a  obrigação  estadual  de  estabelecer  progressivamente  a  
gratuitidade de todos os graus de ensino, a caracterização das propinas como «taxas de  
cobertura  de  custos»  porque  baseadas  apenas  numa  relação  entre  os  custos  de  
funcionamento e de capital e o número de alunos —, sem qualquer «cláusula-travão» que  
contenha  permanentemente  os  seus  aumentos,  pelo  menos  nos  limites  do  crescimento  
geral dos preços.

3 — Por outro lado, sendo o direito ao ensino, na sua dimensão de «direito negativo à  
escola» (artigo 74.º, n.º 1, 1.ª parte, da Constituição), um direito de liberdade de natureza  
análoga aos «direitos,  liberdades e garantias»,  suscitam-se dúvidas sobre se as normas  
contidas nos artigos 6.º, n.º 2, 11.º, n.os 1 e 2, 12.º, n.º 2, alínea a), 13.º, n.º 2, e 16.º, n.º 2,  
da Lei n.º 20/92, de 14 de Agosto, respeitam os pressupostos materiais de legitimidade  
constitucional das leis restritivas do seu exercício, na medida em que:

3.1 — Constituindo os montantes provenientes do pagamento de propinas e da taxa de  
matrícula receita própria das instituições (artigos 1.º, n.º 3, e 11.º, n.º 3, da Lei em apreço),  
não  deverá  deixar  de  ser  ponderado,  face  ao  princípio  da  proporcionalidade,  o  efeito  
multiplicador  desse  aumento  de  receita  —  maxime,  se  prioritariamente  afecto  «à  
prossecução de uma política de acção social e às acções que visem promover o sucesso  
educativo» — nos custos de funcionamento e de capital das instituições e sua repercussão  
na fixação do valor do montante das propinas e da taxa de matrícula, nos anos seguintes;

3.2 — Englobando a fórmula de cálculo do montante das propinas todas as despesas de  
funcionamento  e  de  capital  das  instituições,  com  exclusão  apenas  das  despesas  de  
investimento, sem distinguir custos com o ensino e custos com a investigação, o disposto no  
artigo  6.º,  n.º  2,  da  Lei  em apreciação  poderá  entrar  em conflito  com o princípio  da  
proporcionalidade, tendo designadamente em conta as responsabilidades acrescidas das  
Universidades  públicas com as  actividades de investigação,  decorrentes  da extinção do  
Instituto Nacional de Investigação Científica e dos investimentos do programa «Ciência»,  
bem como a tendência para, em ligação com as instituições,  fazer participar entidades  
privadas no incremento da investigação, com partilha de custos e de resultados;”
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(…)

A  revisão  do  sistema  de  propinas  está  ligada  à  exequibilidade  destes  princípios.  Esta  
revisão torna-se urgente, considerando que nesta matéria a situação que, presentemente,  
se verifica em Portugal é profundamente inequitativa, na medida em que introduz uma  
discriminação negativa nas despesas das famílias portuguesas com a educação, resultando  
num maior benefício para as famílias de mais  altos rendimentos,  e contraria,  por essa  
forma, a justiça distributiva visada pelo sistema fiscal. Acresce, ainda, que se trata de um  
valor igual para todos os alunos, independentemente da sua situação económica, o que  
introduz  um  outro  factor  de  injustiça,  uma  vez  que  no  ensino  superior  os  benefícios  
revertem em parte para os próprios alunos. Por outro lado, o valor das actuais propinas no  
ensino superior foi fixado há mais de 50 anos, nunca tendo sido actualizado, pelo que se  
sobrevalorizou até ao valor simbólico actual. Note-se que, a ter ocorrido uma acualização,  
o valor actual das propinas se situaria na ordem da centena de contos. Assim, torna-se  
imperativo  proceder  à  revisão  do  actual  sistema  de  propinas,  de  molde  a  corrigir  a  
injustiça resultante da circunstância de os portugueses de menores recursos estarem a  
contribuir para que os alunos com rendimentos familiares elevados tenham também uma  
comparticipação do Estado que ronda um valor próximo dos 500 contos por ano.”

O sistéma dé propinas pérvérté,  assim, dois princí�pios céntrais do funcionaménto do 
Estado  Social  ém  Portugal:  o  acésso  a  diréitos  na$o  podé  dépéndér  da  capacidadé 
financéira; a justiça social concrétiza-sé por méio da polí�tica fiscal.

A déscida das propinas, aprovada no Orçaménto do Estado para 2019, ainda qué na$o  
réprésénté  o  fim  da  polí�tica  dé  propinas,  é�  um  passo  no  caminho  cérto  para  a  sua  
aboliça$o. O corté no této ma�ximo das propinas, no valor dé 212€, comporta um alí�vio 
significativo nos réndiméntos das famí�lias com filhos a éstudar.

A  médida,  univérsalista  é  solida� ria  com  a  idéia  dé  Estado  Social  como  garanté  da 
rédistribuiça$o da riquéza, traduz-sé no iní�cio para uma mudança éstrutural no modélo 
dé financiaménto do Ensino Supérior, combaté congélado nas u� ltimas duas dé�cadas.

O Bloco dé Esquérda tém déféndido sémpré a aboliça$o das propinas como condiça$o dé 
fréqué*ncia do énsino supérior, a sua fréqué*ncia dévé sér gratuita porqué é�  um diréito 
dos cidada$os é uma éscolha éstraté�gica dé qualificaça$o profissional é cultural do paí�s.

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e os Deputados  
do Bloco de Esquerda, apresentam o seguinte Projeto de Lei:
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Artigo 1.º

Objeto

A présénté léi élimina, progréssivaménté, o pagaménto dé taxa dé fréqué*ncia, désignada 
dé propina, para acésso ao Ensino Supérior Pu� blico. 

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

A éliminaça$o progréssiva da propina no Ensino Supérior Pu� blico aplica-sé a todas as 
licénciaturas é méstrados intégrados ministrados nas Instituiço$ és dé Ensino Supérior 
Pu� blicas portuguésas.

Artigo 3.º

Regime Transitório

1 - A éliminaça$o da propina no Ensino Supérior Pu� blico é�  réalizada dé forma faséada 
atravé�s dé réduça$o dé propina nos anos létivos dé 2019/2020 é 2022/2023.

2 – Todos os anos,  o této ma�ximo da propina dé licénciatura é méstrado intégrados 
réduz no valor dé 214€.

3 – O montanté qué as Instituiço$ és dé Ensino Supérior déixara$o dé récébér por parté dos  
éstudantés séra�  garantido atravé�s dé vérbas anuais dos Orçaméntos do Estado.

Artigo 4.º

Entrada em vigor

A présénté Léi éntra ém vigor no iní�cio do pro� ximo ano létivo.

Assémbléia da Répu� blica, 4 dé févéréiro dé 2018

As Députadas é os Députados do Bloco dé Esquérda,
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