
FAQS – Perguntas frequentes com resposta - Financeiros 

 

- Qual o montante que tenho a pagar no ato da matricula/inscrição, no ano letivo 

2020/2021? 

R: Na altura da matricula/inscrição no novo ano letivo 2020/2021, o aluno terá que fazer o 

pagamento de 234,25€, correspondente a 30,00€ taxa de matricula, 15,00€ taxa de inscrição, 

15,00€ seguro escolar e 174,25€ de 1ª prestação de propina. 

 

- Posso fazer mais do que um pagamento ou efetuar o pagamento da propina toda do ano 

letivo 2020/2021 de uma só vez? 

R: Sim, na altura da matricula/inscrição ou durante o ano letivo 2020/2021, pode efetuar o 

pagamento de mais do que uma prestação de propina ou até efetuar o pagamento da propina 

na sua totalidade. Para o caso de pretender efetuar o pagamento na sua totalidade, com uma 

única Referência MB, terá de solicitar à tesouraria da ESHTE (tesouraria@eshte.pt), a criação 

de uma única Referência MB para pagamento da sua propina anual de 2020/2021. 

 

- Sou candidato à bolsa de estudos da DGES, terei que efetuar algum pagamento no ato de 

matricula/inscrição? 

R: Sendo candidato à bolsa de estudos da DGES e após validação do mesmo pelo núcleo de 

ação social e tesouraria da ESHTE, o aluno no ato de matricula para o ano letivo 2020/2021, 

terá de efetuar apenas o pagamento de 60,00€, correspondente a 30,00€ taxa de matricula, 

15,00€ taxa de inscrição, 15,00€ seguro escolar. A sua primeira prestação de propina ficará 

isenta de pagamento até obter o resultado da sua candidatura à bolsa de estudos da DGES. 

 

- Tenho algum desconto por fazer o pagamento da propina anual de 2020/2021 na sua 

totalidade de uma só vez? 

R: Não. O pagamento da totalidade da propina anual (697,00€) para o ano letivo 2020/2021 de 

uma só vez, no ato de matricula/inscrição, não concede nenhum desconto. 

 

- Quais os modos de pagamento disponíveis para pagar a minha matricula/inscrição, no ano 

letivo 2020/2021? 

R: Os modos de pagamento disponíveis para efetuar o pagamento da matricula/inscrição, no 

ano letivo 2020/2021 e tendo em conta que as matriculas/inscrições irão decorrer online, 

serão preferencialmente através de Multibanco, com as respetivas Referências MB a ficarem 

disponíveis para os alunos, no ato da matricula. Só em casos muito específicos e especiais, o 

aluno poderá efetuar o pagamento presencialmente, na tesouraria da ESHTE, com marcação 

prévia, a ser feito para o seguinte email: tesouraria@eshte.pt.   
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