
 

Exmo. Sr. Presidente 

 Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República 

Direção de Apoio Parlamentar 

Divisão de Apoio às Comissões 

Palácio de S. Bento 

Praça da Constituição de 1976 

1249-068 Lisboa 

 

S/Ref.: I_COM8XV/2022/61 |N. Ref.: 2022/S/384| Funchal, 10 de novembro de 

2022. 

 

Assunto: Petição n.º 65/XV/1.ª - Pelo fim das taxas de admissão a provas de douto-

ramento - Pedido de informação.  

 

Exmo. Sr. Presidente,  

 

Em resposta ao pedido de informação que foi remetido à ACADÉMICA DA MADEIRA, 

sobre as taxas de admissão a provas de doutoramento, informo que: 

 

1. Na Universidade da Madeira, de acordo com o Aviso n.º 22/UAA/19, de 2 de abril, 

que publicou a Tabela de Emolumentos em vigor, a taxa de admissão a provas de 

doutoramento tem o valor de 500€.  

 

2. Conforme a informação do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior, 

recebida a 10 de outubro de 2022 pelos nossos serviços, “o Governo decidiu manter 

a vigência do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março”. De acordo 

com essa missiva, a manutenção do diploma referido ocorre “na sequência de posi-

ções previamente manifestadas por parte das instituições de ensino superior no sen-

tido de consolidar no nosso ordenamento jurídico o regime excecional de funciona-

mento de júris em formato de videoconferência”. 

 

3. Importa referir que a Universidade da Madeira possui uma das percentagens mais 

elevadas de estudantes apoiados com a Bolsa do Estudos do Governo. Não se tra-

tando de números referentes ao 3.º ciclo de estudos, tal não deixa de ilustrar um 

retrato de dificuldades financeiras dos jovens da nossa Academia. No ano letivo 2021-

2022, dos 3389 estudantes inscritos, 1804 candidataram-se aos apoios da Direção-

Geral do Ensino Superior (DGES). A percentagem de candidatos, face aos estudantes 



 

inscritos, é de 53,23%. A percentagem de bolseiros, face aos estudantes inscritos, é 

de 44,79%1.  

 

4. Ainda sobre os apoios sociais e o retrato das dificuldades económicas, os compa-

rativos de apoio, através das Bolsas do Estudos atribuídas pela DGES, indicam que, 

em 2012-2013, o valor da bolsa média, com complemento, era de 217,29€. No ano 

letivo 2021-2022, esse valor situava-se em 157,97€2. 

 

5. Os dados que remeto sobre o retrato dos apoios sociais dos estudantes da Univer-

sidade da Madeira pretendem ilustrar a situação de carência e a redução dos apoios 

que foram observados ao longo dos últimos dez anos. É esperado que, as dificulda-

des que são experimentadas pelos estudantes durante o 1.º e o 2.º ciclos de estudos, 

continuem no 3.º ciclo, não apenas no seu ingresso, mas também na sua frequência.  

 

Considerando o exposto, a ACADÉMICA DA MADEIRA defende que as taxas de ad-

missão a provas de doutoramento, cujos valores apresentam uma grande disparidade 

nas Instituições de Ensino Superior, deveriam ser eliminadas para redução dos custos 

inerentes à frequência e à conclusão do 3.º ciclo de estudos, crucial para o desenvol-

vimento de Portugal enquanto nação qualificada e, consequentemente, mais prepa-

rada para os desafios da atualidade e do futuro. A existência desse tipo de taxas, em 

conjunto com as propinas para esse grau, representa uma dupla cobrança para o 

mesmo propósito.  

 

Com as mais elevadas e cordiais Saudações Académicas,  

 

O Presidente da Direção, 

 
 

 

1 Dados dos Serviços de Ação Social da UMa. 
2 Dados dos Serviços de Ação Social da UMa. 
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