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I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa 

 

Com a presente iniciativa visam os proponentes a criação do Regime de Incentivos para 

Lusodescendentes e Portugueses Emigrados destinado a quem deseje frequentar 

Instituições de Ensino Superior Públicas em Portugal. 

 

Assim, pretendem que esta iniciativa consagre o direito à atribuição de benefício anual 

de transporte a estudantes lusodescendentes e aos portugueses emigrados; assegure 

a simplificação das condições de acesso para estudantes lusodescendentes e 

portugueses emigrados com provas de conclusão do ensino secundário realizadas nos 

países de residência, promovendo a divulgação dos procedimentos e respetivo 

calendário; agilize os processos de reconhecimento das equivalências e dos certificados 

de conclusão do ensino não superior emitidos por outros países e promova, em 

articulação com os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e dos Negócios 

Estrangeiros, tendo em conta a atual conjuntura, um programa específico de acesso e 

frequência do ensino superior para candidatos lusodescendentes provenientes da 

Venezuela.  

 

• Enquadramento jurídico nacional 

 

Como resulta do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, normativo 

que determina o regime jurídico das instituições de ensino superior, uma das missões 

do ensino superior consiste em promover «a mobilidade efetiva de estudantes e 

diplomados, tanto a nível nacional como internacional, designadamente no espaço 

europeu de ensino superior».  

 

https://dre.pt/application/conteudo/640339
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Por conseguinte, esse regime jurídico, nos n.ºs 3 a 6 do artigo 20.º, fixa os vários tipos 

de apoios sociais escolares e outros apoios educativos que assistem aos alunos. Mais 

anota a mesma norma que esse apoio por ser direto ou indireto. 

 

O apoio social direto consiste na atribuição de:  

a) Bolsas de estudo;  

b) Auxílio de emergência. 

 

E o apoio social indireto resulta numa das modalidades: 

a) Acesso à alimentação e ao alojamento;  

b) Acesso a serviços de saúde;  

c) Apoio a atividades culturais e desportivas;  

d) Acesso a outros apoios educativos como: 

o A atribuição de bolsas de estudo de mérito a estudantes com aproveitamento 

escolar excecional;  

o A concessão de apoios a estudantes com necessidades especiais, 

designadamente aos portadores de deficiência; e 

o A promoção da concretização de um sistema de empréstimos para 

autonomização dos estudantes. 

 

Estes apoios fazem parte integrante do sistema de ação social do ensino superior, que 

se encontra previsto no Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de abril, alterado pela  

Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (revogou os artigos 12.º a 17.º daquele dispositivo 

legal, pela al. f) do n.º 1 do artigo 182.º) e pelo Decreto-Lei n.º 204/2009, de 31 de agosto 

(dá nova redação ao artigo 3.º), conferindo um âmbito de aplicação mais abrangente 

aos apoios sociais diretos, deste modo, todos cidadãos nacionais, os dos Estados-

membros da União Europeia e de países terceiros podem requerer e ter acesso a todos 

os benefícios incluídos nesta modalidade de apoios sociais. 

 

Quanto aos apoios sociais diretos, o pagamento das bolsas de estudos obedecem a 

critérios e as condições delimitadas no Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo 

a Estudantes do Ensino Superior (RABEEES) publicado em anexo ao Despacho  

https://dre.pt/application/conteudo/692654
https://dre.pt/application/conteudo/640339
https://dre.pt/application/conteudo/488483
https://dre.pt/application/file/a/107538039
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n.º 5404/2017 (2.ª série), de 21 de junho, alterado pelos artigos 228.º e 232.º da Lei n.º 

2/2020, de 31 de março, Lei do Orçamento do Estado para 2020 (versão consolidada) 

aplicado, por força, do  Despacho n.º 5830-B/2019 (2.ª série), de 24 de junho ao ano 

letivo de 2019-2020. 

 

Como decorre da definição de bolsa de estudo constante da al. a) do artigo 3.º do 

RABEES trata-se de «uma prestação pecuniária anual para comparticipação nos 

encargos com a frequência de um curso ou com a realização de um estágio profissional 

de caráter obrigatório, atribuída pelo Estado, a fundo perdido, sempre que o agregado 

familiar em que o estudante se integra não disponha de um nível mínimo adequado de 

recursos financeiros». 

 

As condições de atribuição às bolsas de estudo encontram-se estabelecidas nos artigos 

5.º a 13.º do RABEEES.  

 

Uma das condições para o acesso às bolsas de estudo é o preenchimento de um dos 

critérios apresentados no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 129/93 de 22 de abril na 

redação conferida pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 204/2009, de 31 de agosto: 

«a) Cidadãos nacionais;  

b) Cidadãos nacionais de Estados membros da União Europeia com direito de 

residência permanente em Portugal e seus familiares, nos termos da Lei n.º 37/2006, 

de 9 de agosto;  

c) Cidadãos nacionais de países terceiros:  

i) Titulares de autorização de residência permanente, nos termos do artigo 80.º da Lei 

n.º 23/2007, de 4 de julho;  

ii) Beneficiários do estatuto de residente de longa duração nos termos do artigo 125.º 

da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho;  

iii) Provenientes de Estados com os quais hajam sido celebrados acordos de 

cooperação prevendo a aplicação de tais benefícios;  

iv) Provenientes de Estados cuja lei, em igualdade de circunstâncias, conceda igual 

tratamento aos estudantes portugueses;  

d) Apátridas;  

https://dre.pt/application/file/a/107538039
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130893466/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130893466/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/conteudo/122657764
https://dre.pt/application/conteudo/692654
https://dre.pt/application/conteudo/488483
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e) Beneficiários do estatuto de refugiado político». 

 

A bolsa de referência tem um valor igual a 11 vezes o valor do indexante dos apoios 

sociais (IAS) em vigor no início do ano letivo, ou seja, no ano letivo de 2019/2020 o valor 

corresponde ao seguinte valor, € 4.793,36 (€ 435,76 * 11) e no ano letivo de 2020/2021 

€ 4.826,91 (€438,81 * 11), acrescido do valor da propina efetivamente paga, nunca 

podendo este acréscimo ser superior ao valor da propina máxima fixada anualmente 

para o 1.º ciclo de estudos do ensino superior público, nos termos legais em vigor e é 

atribuída por períodos de um ano letivo completo. 

No entanto, o valor da bolsa anual a atribuir a cada estudante-requerente «é igual à 

diferença entre a respetiva bolsa de referência e o rendimento per capita do agregado 

familiar, calculado nos termos do anexo ao presente regulamento, que dele é parte 

integrante»: (11 x IAS + PE) – C, em que: 

o PE = valor da propina efetivamente paga pelo estudante, até ao valor da propina 

máxima em vigor, nos termos legais, no ano letivo em causa, para o 1.º ciclo de 

estudos do ensino superior público; 

o C = valor do rendimento per capita do agregado familiar em que o estudante se 

integra, calculado nos termos do artigo 4.º, das als. g) e h) do artigo 5.º, artigos 

34.º e 45.º do RABEEES, ou seja, deve ser igual ou inferior a 16 vezes em vigor 

no início do ano letivo, no ano letivo de 2019/2020, € 6.972,16. 

 

O IAS é atualizado anualmente. No ano de 2019 o valor corresponde a € 435,76, de 

acordo com o artigo 2.º da Portaria n.º 24/2019, de 17 de janeiro e, no ano de 2020 o 

montante é de € 438,81, como decorre do artigo 2.º da Portaria n.º 27/2020, de 31 de 

janeiro. 

 

Para a aferição do valor das bolsas de estudo a atribuir a cada estudante requerente, 

este tem que apresentar documentos comprovativos que atestem a sua condição de 

elegibilidade, no momento em que é apresentado o requerimento online, nos termos 

doa artigos 26.º e 27.º do RABEEES.   

Conforme dispõe o n.º 1 do artigo 54.º do RABEEES, o pagamento das bolsas de estudo 

é «efetuado em cada ano letivo, em dez prestações, diretamente ao estudante, através 

https://dre.pt/application/conteudo/117942337
https://dre.pt/application/conteudo/128726978
https://dre.pt/application/conteudo/128726978
https://dre.pt/application/file/a/107538039
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de transferência bancária para a conta com o número de identificação bancária indicada 

aquando da submissão do requerimento», o calendário do pagamento é definido 

anualmente através de despacho do Diretor-Geral do Ensino Superior, nos termos do 

n.º 2 do artigo 54.º do RABEEES. 

 

Por conseguinte, para o ano de letivo de 2019-2020, o Despacho do Diretor-Geral do 

Ensino Superior estipula a data de pagamento mensal das bolsas e o seu calendário, 

documentos estes publicados no sítio institucional da Direção-Geral do Ensino Superior 

(DGES).  

 

Relativamente ao auxílio de emergência, traduz-se numa prestação pecuniária, de 

natureza excecional, atribuída face a situações económicas especialmente graves que 

ocorram durante o ano letivo e que não sejam enquadráveis no âmbito do processo 

normal de atribuição de Bolsas de Estudo, cujo montante máximo a atribuir a um 

estudante, num ano letivo, é de três vezes o IAS, isto é, € 1.307,28 (€ 435,76 * 3).  

Este pode assumir a forma de um complemento excecional da bolsa de estudo atribuída 

ou de um apoio excecional a estudantes não bolseiros no quadro de um requerimento 

de atribuição de bolsa de estudo e antes da decisão sobre o mesmo, como decorre do 

artigo 22.º do RABEEES. 

 

No que concerne aos apoios sociais indiretos, como resulta das als. c) a g) do n.º 2 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 129/93 de 22 de abril, estes podem ser atribuídos sob a 

forma de acesso:  

 à alimentação em cantinas e bares (artigo 19.º); 

 ao alojamento nas residências dos serviços de ação social (artigo 20.º); 

 aos serviços de informação, de reprografia, de apoio bibliográfico e de material 

escolar;  

 aos serviços de saúde;  

 ao apoio às atividades desportivas e culturais. 

 

https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/desp_calendario_rabeees_2019_2020.pdf
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/desp_calendario_rabeees_2019_2020.pdf
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/calendario_pagamentos_19_20.pdf
https://www.dges.gov.pt/pt?plid=370
https://dre.pt/application/conteudo/692654
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Quanto à alimentação e ao alojamento importa referir a Lei n.º 71/2017, de 16 de agosto, 

dispositivo que nos artigos 2.º e 3.º fixa o preço máximo a ser praticado na alimentação 

(0,63% do IAS em vigor no início do ano letivo, no ano letivo de 2019/2020 - € 2,75  

(€ 435,76 * 0,63%) e no alojamento (17,5% do IAS, no ano letivo de 2019/2020 -  

€ 76,26/mês (€ 435,76 * 17,5%).  

 

De acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 19.º do RABEEES, existe ainda o complemento 

de alojamento pago aos estudantes bolseiros, nas seguintes situações e valores: 

 A quem tenha sido concedido alojamento em residência dos serviços de ação 

social beneficiam, no período letivo de atribuição da bolsa de estudo, de um 

complemento mensal, igual ao valor base mensal a pagar pelos bolseiros nas 

residências, até ao limite de 17,5% do IAS, o que resulta, no ano letivo de 

2019/2020, em € 76,26/mês; 

 A quem tenha requerido a atribuição de alojamento em residência dos serviços 

de ação social, não o tenham obtido, beneficiam, no período letivo de atribuição 

da bolsa de estudo, de um complemento mensal igual ao valor do encargo 

efetivamente pago pelo alojamento e comprovado por recibo, até ao limite de 

40% do IAS, no ano letivo de 2019/2020, € 174,30/mês (€ 435,76 * 40%), até 31 

de dezembro de 2019, como dispõe o artigo 200.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de 

dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2019 (versão consolidada) e a 

partir de janeiro de 2020, até ao limite de 50% do IAS, € 217,88/mês (€ 435,76 * 

50%), conforme determina o n.º 1 do artigo 228.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de 

março (versão consolidada). 

 

Outros apoios: 

 Pagamento faseado de propinas e regime especial para bolseiros e um regime 

especial de pagamento por beneficiários de bolsas de ação social, de acordo 

com os n.º 9 e 10 do artigo 16.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto (Bases do 

financiamento do ensino superior), na redação dada pelo artigo 2.º da  

Lei n.º 68/2017, de 9 de agosto; 

 Empréstimos bancários através da linha de crédito para Estudantes do Ensino 

Superior com Garantia Mútua desenvolvida em parceria com o Programa 

https://dre.pt/application/conteudo/108001407
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/120267081/202005181346/73680418/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/view?p_p_state=maximized&cid=120267081
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/view?p_p_state=maximized&cid=120267081
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/132506109/202005181236/73822375/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130893466/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130893466/view?p_p_state=maximized
https://www.sas.ulisboa.pt/_archive/_sas_legislacao/2017_09_12_15_55_216.pdf
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=292
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Apoios/Paginas/eixo-2-formacao-superior.aspx
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Operacional Capital Humano (POCH) – Eixo 2: Formação superior e avançada 

e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT) e com o sistema 

bancário; 

 Bolsas de estudo atribuídas pela FCT e outras entidades públicas e privadas, 

conforme lista divulgada pela DGES; 

 E outras iniciativas e programas desenvolvidos pelas próprias instituições de 

ensino superior, a título exemplificativo: 

o Na Universidade de Coimbra, iniciativas como o acolhimento e integração e 

bolsas de estudos e outros apoios; 

o Na Universidade de Lisboa, a bolsa de consciência social criada pelo 

Despacho nº 1273/2014 de 27 de janeiroa atribuída a estudantes 

matriculados e inscritos em cursos de 1º ciclo, 2º ciclo e Mestrado Integrado 

da Universidade de Lisboa que, no decurso do ano letivo, se encontrem em 

situação de comprovada insuficiência económica, com prioridade para os 

não bolseiros; 

o A Universidade do Minho proporciona também bolsas de mérito académico 

e de excelência e fundo social de emergência; 

o A Universidade do Porto além das bolsas, da alimentação e do alojamento 

disponibiliza serviços de consulta médica, nutrição e psicológica para o seu 

universo de estudantes. 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se estarem 

pendentes as seguintes iniciativas e petições com objeto conexo ao do projeto de 

lei em análise: 

o Projeto de Resolução n.º 145/XIV/1.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo a 

criação de um Regime de Incentivos para lusodescendentes e portugueses 

emigrados que pretendam frequentar Instituições de Ensino Superior 

Públicas em Portugal; 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Apoios/Paginas/eixo-2-formacao-superior.aspx
https://www.fct.pt/
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/
https://www.dges.gov.pt/sites/default/files/outros_apoios_instituicoes_que_concedem_bolsas.pdf
https://www.uc.pt/
https://www.uc.pt/sasuc/Acolhimento-e-Integracao/Acolhimento-e-Integracao
https://www.uc.pt/sasuc/Bolsas-de-Estudo-Outros-Apoios
https://www.ulisboa.pt/
https://www.sas.ulisboa.pt/_archive/_sas_documento/PT_347.pdf
https://www.uminho.pt/PT/ensino/bolsasepremiosescolares/Paginas/bolsasdemeritoacademico.aspx
https://www.uminho.pt/PT/ensino/bolsasepremiosescolares/Paginas/bolsasdeexcelencia.aspx
https://www.uminho.pt/PT/ensino/bolsasepremiosescolares/Paginas/fundosocialdeemergencia.aspx
https://sigarra.up.pt/sasup/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=265395
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44252
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o Petição Nº 63/XIV/1.ª – Portugueses formados em medicina na Venezuela, 

pedimos ao Estado Português que nos ajude a vermos reconhecidas as 

nossas habilitações e garanta o direito ao exercício da nossa profissão em 

Portugal, como Portugueses que somos. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 Iniciativas anteriores relevantes sobre a matéria: 

 

o Projeto de Resolução n.º 2055/XIII/1.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo 

que clarifique procedimentos para captar candidatos lusodescendentes e 

emigrantes para as instituições de ensino superior portuguesas; 

Votação: Aprovado por unanimidade com os votos a favor do PSD, PS, BE, 

CDS-PP, PCP, PEV, PAN, Paulo Trigo Pereira (Ninsc). 

 

o Projeto de Resolução 2051/XIII/1.ª (PSD) - Ensino Superior para filhos de 

emigrantes portugueses; 

Votação: Aprovado por unanimidade com os votos a favor do PSD, PS, BE, 

CDS-PP, PCP, PEV, PAN, Paulo Trigo Pereira (Ninsc). 

 

Estes Projetos de Resolução deram origem à Resolução da AR n.º 155/2019 - 

Recomenda ao Governo a criação de um regime de incentivos para os 

lusodescendentes e portugueses emigrados que pretendem frequentar o ensino 

superior público português. 

 

o Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar (AP) não 

se localizou qualquer petição sobre matéria idêntica ou conexa na anterior 

legislatura. 

  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13430
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43585
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43574
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21888
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III. Apreciação dos requisitos formais 

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-Partido 

Popular (CDS-PP), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e do 

artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder 

de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como 

dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do RAR. 

É subscrita por cinco Deputados, observando o disposto no n.º 1 do artigo 123.º do RAR, 

e assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 

119.º do RAR. 

A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. 

 

Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa  estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela 

consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem 

legislativa. 

Quanto ao n.º 2 do artigo 120.º do RAR:  

Apesar de ser previsível que a iniciativa em apreço gere custos adicionais que 

impliquem um aumento das despesas, o seu artigo 4.º remete a respetiva entrada em 

vigor para a data de entrada em vigor do Orçamento do Estado posterior à sua 

publicação, mostrando-se assim acautelado o limite à apresentação de iniciativas 

previsto no n.º 2 do artigo 120.º do RAR e, igualmente, no n.º 2 do artigo 167.º da 

Constituição, designado “lei-travão”. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf


________________________________________________________ 

 

 

Projeto de Lei n.º 244/XIV/1.ª (CDS-PP) 

Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto (8.ª) 

 11 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Nesse sentido, sugere-se que a expressão “aprovação” usada no citado artigo 4.º seja, 

em sede de especialidade, substituída por “publicação”. 

O projeto de lei em análise deu entrada a 6 de março de 2020, foi admitida a 11 de 

março e baixou, na generalidade, à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e 

Desporto, tendo sido anunciada nesse mesmo dia.  

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa.  

O presente projeto de lei cria o Regime de Incentivos para Lusodescendentes e 

Portugueses Emigrados, que se destina a quem, estando nessas condições, pretenda 

frequentar Instituições de Ensino Superior Públicas em Portugal, no seguimento da 

recomendação ao Governo feita através da Resolução da Assembleia da República n.º 

155/2019, de 26 de agosto. 

 

Em caso de aprovação em votação final global, deve ser publicada sob a forma de lei 

na 1.ª série do Diário da República, conforme o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 

3.º da lei formulário e entra em vigor na data de entrada em vigor do Orçamento do 

Estado posterior à sua publicação, de acordo com o seu artigo 4.º e em cumprimento  

do n.º 1 do artigo 2.º da citada lei formulário, que dispõe que os atos legislativos “entram 

em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-

se no próprio dia da publicação.”  

 

 Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

  

https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/basic?q=Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+da+Rep%C3%BAblica+155%2F2019https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124171137/details/normal?q=Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+da+Rep%C3%BAblica+155%2F2019
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/basic?q=Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+da+Rep%C3%BAblica+155%2F2019https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124171137/details/normal?q=Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+da+Rep%C3%BAblica+155%2F2019
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NOTA TÉCNICA  

• Regulamentação ou outras obrigações legais  

 

A presente iniciativa prevê, no seu artigo 3.º, que o Governo proceda à sua 

regulamentação, no prazo de 90 dias após a publicação. 

 

IV. Consultas e contributos 

 

• Consultas 

 

Sugere-se a consulta, em sede de apreciação na especialidade, das seguintes 

entidades: 

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 

Ministro dos Negócios Estrangeiros; 

Ministro das Finanças; 

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 

Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas; 

Direção Geral do Ensino Superior; 

Conselho Coordenador do Ensino Superior; 

CRUP ‐ Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas; 

APESP – Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado; 

CCISP ‐ Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. 

 

V. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

 

Os proponentes juntaram ao projeto de lei a ficha de avaliação de impacto de género 

(AIG), em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, concluindo 

tratar-se de uma iniciativa legislativa de impacto positivo.  

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77794e44517457456c57587a45756347526d&fich=pjl244-XIV_1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77794e44517457456c57587a45756347526d&fich=pjl244-XIV_1.pdf&Inline=true
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NOTA TÉCNICA  

• Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 


