Fixação de propinas no IPL para cursos conferentes de Grau
ANO LETIVO 2019/2020

1 – Propinas
1.1. - Estudantes Nacionais
 Licenciaturas (1º ciclo) Tempo Integral - € 871.52
 Mestrados (2º ciclo) - € 1 800,00
 Conclusão de 2º ciclo (reinscrição 2º ano para apresentação objecto conferente grau) € 900,00
O regime de tempo parcial pode ser aplicado a alunos a quem falte até 30 créditos (ECTS) para
completar o ano curricular em que se inscreve. O valor da propina a aplicar será de 60% do
valor da propina devida a estudantes em regime de tempo integral, Licenciatura - € 522,91 e
Mestrado - € 1,080.
De acordo com o despacho nº 10079/2017, o pagamento poderá ser feito em 7 prestações nas
seguintes datas:
Licenciaturas
No ato inscrição
Até 31 de outubro 2019
Até 31 de janeiro 2020
Até 28 de fevereiro 2020
Até 31 de março 2020
Até 30 de abril 2020
Até 31 de maio 2020

Tempo Integral Tempo Parcial
€ 143
€ 143
€ 144
€ 30
€ 117
€ 70
€ 117
€ 70
€ 117
€ 70
€ 117
€ 70
€ 116,52
€ 69,91

Mestrados
No ato inscrição
Até 31 de outubro 2019
Até 31 de janeiro 2020
Até 28 de fevereiro 2020
Até 31 de março 2020
Até 30 de abril 2020
Até 31 de maio 2020

Tempo Integral Tempo Parcial Conclusão 2º ciclo
€ 297
€ 297
€ 128
€ 297
€ 130
€ 128
€ 242
€ 130
€ 128
€ 242
€ 130
€ 128
€ 242
€ 130
€ 128
€ 242
€ 130
€ 128
€ 238
€ 133
€ 132

1.2. - Estudantes Internacionais
- Licenciaturas/Mestrados

€ 6900,00

- Se oriundo dos países CPLP *

€ 3450,00

*redução de 50% de acordo com o despacho nº 86/2018-IPL

Estudante Internacional
No ato inscrição
Até 31 de outubro 2019
Até 31 de janeiro 2020
Até 28 de fevereiro 2020
Até 31 de março 2020
Até 30 de abril 2020
Até 31 de maio 2020

€1.139,00
€1.139,00
€925,00
€925,00
€925,00
€925,00
€922,00

Estudante Internacional - CPLP
€569,00
No ato inscrição
€569,00
Até 31 de outubro 2019
€463,00
Até 31 de janeiro 2020
Até 28 de fevereiro 2020 €463,00
€463,00
Até 31 de março 2020
€463,00
Até 30 de abril 2020
€460,00
Até 31 de maio 2020
1.3. Reduções nas propinas:
1.3.1 – Redução do valor da propina de reinscrição no 2º ano de cursos do 2º ciclo para
efeitos de conclusão da Dissertação/Trabalho de Projeto/Estágio e Relatório
O valor da propina que é devido aos estudantes que se reinscrevem no 2º ano de cursos de 2º
ciclo, apenas para a conclusão do curso através da finalização da Dissertação/trabalho de
Projeto/Estágio e Relatório, é reduzido em 50% do valor da propina estipulada. Esta redução
pode ser prolongada por mais um ano desde que devidamente fundamentada a necessidade
do prolongamento.
1.3.2 – Redução do valor da propina para pessoal docente e não docente ao serviço no IPL e
nas suas unidades orgânicas
De acordo com o nº 1 do artº 5º do Despacho nº 10079/2017, é fixado as seguintes reduções
para o pessoal docente e não docente ao serviço do IPL:

1º ciclo – valor mínimo legal da propina;
2º ciclo – redução de 80% dos valores indicados em 1.1.;
Unidades Curriculares isoladas – redução de 80% do valor definido
1.3.3. – Redução da propina para diplomados nas unidades orgânicas do IPL que pretendam
inscrever-se noutro curso do universo IPL
Tendo por objectivo a promoção do regresso à escola no universo dos cursos do IPL e o reforço
da rede Alumni, o valor da propina devido pelos diplomados, há três ou mais anos com um
curso deste universo que pretendam matricular-se num outro curso, é reduzido em 10% dos
valores fixados em 1.1.

2 – Emolumentos






Candidaturas a concurso local (ano letivo de 2020/2021)
- Concurso 1º ciclo pré-seleção € 63,00
- Concurso 1º ciclo seleção € 63,00
Candidaturas a 2º ciclo (ano letivo 2020/2021) €63,00

Inscrição/Matriculas
- 1º/2º ciclo € 50,00
- Após reingresso €50,00
Em unidade curricular isolada:
- Inscrição: €16
- Frequência/Propina: € 50 por ECTS
- Inscrição e frequência de aluno regular em unidade curricular adicional ao
plano de estudos €16 (valor a partir da nova tabela de emolumentos em vigor a 1 de
Setembro 2019)



Inscrição em exames
- Por unidade curricular na época de recurso € 10,00 (valor a partir da nova
tabela de emolumentos em vigor a 1 de Setembro 2019)



Certidões de conclusão de outros cursos ou de acções de formação: €25
(valor a partir da nova tabela de emolumentos em vigor a 1 de Setembro 2019)

3 - Digitalizações
O serviço de reprodução digital dos documentos das coleções especiais da Biblioteca da ESTC é
igual ao tabelado e em vigor na Biblioteca Nacional de Portugal - €2,5 por imagem

Amadora, 31 de julho de 2019
O Presidente da ESTC

