
 

 

 
COMO CALCULAR O VALOR DAS PROPINAS 
  
Na Universidade Autónoma de Lisboa, o ECTS é utilizado como base para o cálculo da propina do aluno, que pagará de acordo com o número de ECTS 
correspondentes às unidades curriculares em que se inscreve.  
 
 
 

  Quando o aluno se inscreve em 2 semestres Quando o aluno se inscreve apenas em 1 semestre 

  entre 1 e 30 
ECTS 

entre 31 e 60 ECTS >60 entre 1 e 15 
ECTS 

entre 16 e 30 ECTS >30 

Estudantes 
Nacionais 

14,20€ x nº de 
ECTS da UC x 6 

meses 

Prestação mensal 
[340,00€ x 12 meses] 

de acordo com o 
preçário 

12 prestações mensais de 
340,00€, acrescidas de 7,10€ x 
nº de ECTS (que ultrapassar os 

60 ECTS) x 6 meses. 

14,20€ x nº de 
ECTS da UC x 6 

meses 

Prestação mensal 
[340,00€ x 6 meses] 

de acordo com o 
preçário 

6 prestações mensais de 
340,00€, acrescidas de 7,10 € x 
nº de ECTS (que ultrapassar os 

30 ECTS) x 6 meses. 

Estudantes 
Internacionais 

21,30€ x nº de 
ECTS da UC x 6 

meses 

Prestação mensal 
[510,00€ x 12 meses] 

de acordo com o 
preçário 

12 prestações mensais de 
5100,00€, acrescidas de 10,65€ 
x nº de ECTS (que ultrapassar os 

60 ECTS) x 6 meses 

21,30€ x nº de 
ECTS da UC x 6 

meses 

Prestação mensal 
[510,00€ x 6 meses] 

de acordo com o 
preçário 

6 prestações mensais de 
510,00€, acrescidas de 10,65 € 

x nº de ECTS (que ultrapassar os 
30 ECTS) x 6 meses 

  
 
Quais os prazos para pagamento de propinas? 

Os pagamentos devem ter lugar até ao dia 10 do mês respetivo (ou dia útil imediatamente posterior) para os pagamentos efetuados na tesouraria da UAL, 
ou até ao dia 15 do mês respetivo, desde que pago nas redes multibanco e visa (Secretaria Virtual). 

 

 



 

 
Se efetuar o pagamento da totalidade da propina antecipadamente, tenho desconto? 
Sim. 
A Propina anual paga de uma só vez, até ao dia 10 do mês do pagamento da primeira prestação mensal tem um desconto de 5% 
A Propina semestral paga de uma só vez, até ao dia 10 do mês do pagamento da primeira prestação mensal tem um desconto de 3% 
Para usufruir destes descontos o pagamento tem de ser presencial. 
 
Se não efetuar o pagamento das prestações da propina nas datas previstas para o efeito que penalizações posso ter? 
O pagamento da propina fora dos prazos estabelecidos será acrescido de 15% de sobretaxa. No mês seguinte acresce ao valor anterior 0,15€ sobre o montante 
em dívida por cada dia de atraso a contar do 1º dia do mês seguinte ao fixado para o pagamento. 
Caso não proceda ao pagamento na altura prevista e, após 60 dias, sem quaisquer pagamentos os benefícios sociais/campanhas cessam para todo o ano 
letivo. 
Adicionalmente, após 3 meses sem quaisquer pagamentos, poderá ser aplicada uma taxa adicional de suspensão de inscrição no valor de 250,00€. 
As certidões e declarações solicitadas apenas serão disponibilizados desde que não existam prestações da propina e outras taxas e emolumentos por 
regularizar, à data do pedido. 

Não efetuei o pagamento das prestações da propina ou emolumentos nos prazos estabelecidos para o efeito. Como devo fazer para pagar os juros de 
mora? 
Quando o pagamento da propina é feito através da Secretaria Virtual, os juros devidos pelo atraso no pagamento da propina ou emolumentos são calculados 
e lançados na conta corrente após ser efetuado o pagamento. 
 

Inscrevi-me no início do ano letivo e deixei de frequentar. Tenho que pagar as propinas? 
Sim. A inscrição nos cursos de licenciatura, mestrado ou doutoramento determina a prestação de um serviço de ensino e obriga ao pagamento de propinas. 
A opção de não frequentar o curso não invalida a prestação do serviço que solicitou nem, portanto, a obrigatoriedade do pagamento da propina. De acordo 
com o artigo 49 do regulamento da universidade, “a anulação da inscrição a pedido do estudante implica o pagamento da propina anual (prestações vencidas 
e vincendas)”. 
 
Perdi as referências multibanco para o pagamento da propina. Tenho que gerar novas referências? 
Caso as referências multibanco estejam ainda válidas, poderá consultá-las e imprimi-las novamente na Secretaria Virtual, porém se a validade das referências 
multibanco já tiver expirado deverá gerar novas referências na Secretaria Virtual, repetindo o procedimento. 
As referências multibanco têm uma validade de 48 horas.  


