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REGULA O REGIME DE PROPINAS E EMOLUMENTOS 
DOS ESTUDANTES DO INSTITUTO PEDAGÓGICO

Portaria n.° 43/2008
de 15 de Dezembro

Volvidos quase cinco anos sobre a vigência da Portaria nº 23/2003 de 22 de Setembro, 
torna-se imperioso que se proceda a actualização das propinas e emolumentos a que estão 
sujeitos os alunos do Instituto Pedagógico.

Nestes termos, ao abrigo do nº 4 do artigo 29º do Regulamento das Escolas de Forma-
ção de Professores do Ensino Básico, aprovado pelo Decreto-Regulamentar nº 12/94, de 29 
de Dezembro, e por proposta do Instituto Pedagógico

Manda o Governo da Republica de Cabo Verde pelos Ministros da Educação e Ensino 
Superior e das Finanças o seguinte:

Artigo1º
(Objecto)

O presente diploma regula o regime de propinas e emolumentos a que estão sujeitos 
os alunos admitidos à frequência das diferentes modalidades de cursos de formação de 
professores de ensino básico ministrados pelo Instituto Pedagógico.

 Artigo 2º
(Montantes das propinas e emolumentos)

1. Os alunos admitidos aos cursos referidos no artigo 1º fi cam sujeitos ao pagamento 
da propina de frequência de 60.000$00 (sessenta mil escudos) por ano lectivo, é paga num 
máximo de dez prestações, nas condições a fi xar por cada escola de Formação de Profes-
sores.

2. O pagamento de emolumentos fi ca assim estipulado:

a)  Matricula inicial-1.750$00 (mil setecentos e cinquenta escudos), a pagar no 
acto de matrícula;

b)  Renovação de matricula-1000$00 (mil escudos), a ser paga no acto de renova-
ção;

c)  Prestação de provas (de acesso, suplementar, de exames extraordinários, de 
recurso, de melhoria de nota) 1.500$00 (mil e quinhentos escudos);

d)  Diploma 3.000$00 (três mil escudos);

e)  Certifi cado de Curso 1.500$00 (mil e quinhentos escudos);

f)  Certifi cado das disciplinas feitas 1.000$00 (mil escudos);

g)  Currículo para efeito de equivalência 2.000$00 (dois mil escudos);
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h)  Declaração de frequência 300$00 (trezentos escudos);

i)  Boletim de inscrição 100$00 (cem escudos).

Artigo 3º
(Modalidades de pagamento)

As propinas e emolumentos são pagos na secretaria de cada escola, em numerário, 
mediante recibo.

Artigo 4º
(Sanção)

1. O aluno que não pague a propina ou não faça o pagamento de qualquer das presta-
ções é excluído da frequência escolar, a partir de 15º dia a contar do último dia de prazo.

2. Pode o aluno ser readmitido à frequência escolar mediante o pagamento da presta-
ção em divida acrescida de 20% do seu quantitativo, desde que requeira dentro de dez dias 
a contar da data de exclusão.

Artigo 5º
(Agravamento de propinas)

As propinas dos alunos que repitam a frequência de qualquer ano são aumentadas de 
20%, salvo se a perda de qualquer ano tiver sido motivada por doença devidamente com-
provada ou por outros motivos ponderosos aceites superiormente.

Artigo 6º
(Isenção de propinas)

1. Podem ser concedidas isenções de propinas e emolumentos, nas condições e termos 
a defi nir pelo Conselho Coordenador do Instituto Pedagógico.

2. Os documentos destinados a instruir o processo de isenção de propinas serão isento 
de impostos de selo e demais emolumentos, nos termos da lei.

3. A inexistência das declarações para efeito de isenção em quaisquer dos seus pontos 
essências, implica, para além da responsabilidade criminal, nos termos gerais, anulação de 
isenção, se esta tiver sido concedida.

4. Os alunos que requeiram isenção de propinas são dispensados de pagar a primeira 
prestação, devendo, contudo, quando a mesma não for concedida, efectuar o pagamento em 
prazo de 15 dias a contar da comunicação do indeferimento do pedido de isenção.

Artigo 7º
(Propinas anteriormente em vigor)

Para os cursos iniciados até ao ano lectivo 2007/2008 mantém-se as propinas actual-
mente em vigor no Instituto Pedagógico. 
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Artigo 8º
(Revogação)

É revogada a Portaria nº 23/2003 de 22 de Setembro,

Artigo 9º
(Entrada em vigor)

Esta portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Gabinete das Ministras da Educação e Ensino Superior e das Finanças, na Praia, aos 
17 de Novembro de 2008. – As Ministras, Vera Valentina Benrós de Melo Duarte Lobo de 
Pina - Cristina Duarte.


