
 

 

Despacho  

 

Considerando que nos termos do disposto no n.º 1 da alínea e) do artigo 20.º dos 

Estatutos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, publicados no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro de 2014, em anexo ao Despacho n.º 

2785/2014 do Reitor da Universidade de Lisboa, compete à Diretora do ICS a assegurar o 

cumprimento das deliberações do Conselho de Gestão, procedo à divulgação da 

deliberação, tomada em reunião de 25 de agosto de 2020 nos seguintes termos: 

Considerando que o artigo 235.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprova o 

Orçamento de Estado para 2020, veio fixar o número mínimo de prestações de propinas 

em relação à frequência dos ciclos de estudos de ensino superior em, pelo menos dez 

prestações mensais, a contar do ato da matrícula, sem prejuízo da criação de outras 

modalidades de pagamento; 

Considerando a deliberação do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, tomada em 

30 de abril de 2020, relativa à fixação das propinas para 2020/2021; 

Considerando o disposto no Regulamento de Propinas da Universidade de Lisboa, 

publicado em anexo ao Despacho n.º 5621/2015, de 27 de maio; 

Considerando que cabe ao Conselho de Gestão, nos termos do Regulamento antes 

referido, estabelecer o número de prestações, datas de vencimento e montantes das 

prestações de propinas devidas anualmente, respeitando as disposições legais em vigor, 

foi deliberado: 

1. A propina anual devida pelos estudantes do ICS pode ser paga de uma só vez ou 

em prestações, conforme o disposto nos números seguintes. 



2. São estabelecidos os seguintes prazos para pagamento das prestações de 

propinas, para o ano letivo de 2020/2021, para os estudantes que frequentam os 

ciclos de estudos conducentes à obtenção do grau de mestre e do grau de doutor: 

 

Prestação Valor a pagar Prazos de pagamento 

1ª prestação  No ato da inscrição 

2ª prestação  Até 30 de outubro de 
2020 

3ª prestação  Até 30 de novembro de 
2020 

4ª prestação  Até 30 de dezembro de 
2020 

5ª prestação Consultar tabela anexa Até 30 de janeiro de 
2021 

6ª prestação  Até 28 de fevereiro de 
2021 

7ª prestação  Até 30 de março de 
2021 

8ª prestação  Até 30 de abril de 2021 

9ª prestação  Até 30 de maio de 2021 

10ª prestação  Até 30 de junho de 2021 

 

3- Os estudantes dos ciclos de estudos conducentes à obtenção do grau de doutor 

devem efetuar o pagamento da primeira prestação de propinas no ato da 

inscrição, devendo as restantes prestações ser pagas mensalmente, tendo como 

referência o dia da inscrição, constando os valores a pagar da tabela anexa à 

presente deliberação. 

4- Em caso de anulação da inscrição, os estudantes dispõem de 10 dias úteis, após a 

notificação do despacho relativo aos seus pedidos de anulação, para procederem 

ao pagamento do montante devido a título de propinas; findo este prazo, serão 

devidos juros de mora relativamente ao valor em dívida. 

5-  A propina anual a pagar pelo estudante em regime geral a tempo parcial, pelo 

estudante em regime livre (inclui frequência de unidades curriculares isoladas) e 

pelo estudante em regime de mobilidade, podendo neste último caso, ser 

dispensado o seu pagamento, corresponde ao número de créditos ECTS em que 

o aluno se inscreve x o valor da propina anual a dividir por 60 ECTS. 



6- No ato de inscrição, os estudantes que queiram realizar a inscrição em regime 

geral a tempo parcial, devem entregar o respetivo pedido no Gabinete de Estudos 

Pós-Graduados. Após o deferimento do pedido, o pagamento do valor das 

propinas é calculado nos termos do número anterior e pelos valores constantes 

da tabela anexa, sendo acertado o valor da última prestação a pagar, se aplicável. 

7- Os estudantes autorizados a realizar inscrição em unidades curriculares isoladas 

efetuam o pagamento referente à inscrição e demais taxas devidas no ato da 

inscrição. 

8- Poderá ser estabelecido, mediante requerimento fundamentado do estudante, 

um plano específico de pagamento do valor da propina, antes do final do prazo 

de pagamento de cada prestação. 

9- Os estudantes que, no ato de matrícula, comuniquem que ainda aguardam a 

decisão de atribuição de bolsa de doutoramento da FCT, ou de outra entidade, 

devem requerer a suspensão da dívida relativa às prestações da propina, até à 

data da comunicação dos resultados do concurso para bolsas de doutoramento. 

10-  Na tabela anexa à presente deliberação foram igualmente integrados os valores 

das taxas de matrícula e de inscrição, valores constantes da Tabela de 

emolumentos do ICS, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 85, de 5 de 

maio de 2014. 

 

ICS-ULisboa, 25 de agosto de 2020 

A Diretora 
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