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RELATÓRIO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 

 

Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) – Valorização do ensino politécnico nacional e 

internacionalmente 

Projeto de Lei n.º 115/XV/1.ª (PCP) – Valorização e reconhecimento do Ensino Superior 

Politécnico, reconhecendo a possibilidade de conferir o grau de doutor 

Projeto de Lei n.º 125/XV/1.ª (BE) – Cria a possibilidade de administração de 

doutoramentos no subsistema de ensino superior politécnico, através da alteração da Lei 

de Bases do Sistema Educativo e do Regime Jurídico das instituições do ensino superior 

 

1. Os projetos de lei foram aprovados na generalidade na sessão plenária de 24 de junho 

de 2022, tendo baixado na mesma data à Comissão de Educação e Ciência, para 

apreciação na especialidade. 

 
2. A Comissão constituiu um Grupo de Trabalho, composto por Deputados de todos os 

Grupos Parlamentares, tendo como Coordenador o Senhor Deputado Porfírio Silva 

(PS), para desenvolver a apreciação na especialidade e nesse âmbito foram obtidos 

pareceres das entidades do setor, realizadas várias audições e uma conferência, 

estando os respetivos elementos acessíveis através dos projetos de lei. 

 
3. Foram depois apresentadas propostas de alteração pelos Deputados do PS e da IL. 

 

4. A discussão e a votação indiciária na especialidade tiveram lugar na reunião do Grupo 

de Trabalho de 15 de fevereiro de 2023, encontrando-se presentes Deputados dos 

Grupos Parlamentares do PS, do PSD, do CH, da IL, do PCP e do BE. 

 

5. Fizeram intervenções iniciais os Senhores Deputados Alfredo Maia (PCP) Joana 

Mortágua (BE), Tiago Estevão Martins (PS) e Carla Castro (IL). 

 

6. Da votação dos projetos de lei e das propostas de alteração resultou o seguinte: 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121550
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121562
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XVLeg/8CEC/GTAEPLESP/Paginas/default.aspx
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XVLeg/8CEC/Paginas/contributosiniciativas.aspx
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XVLeg/8CEC/Paginas/contributosiniciativas.aspx
https://www.parlamento.pt/sites/COM/Paginas/DetalheNoticia.aspx?BID=13514
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Artigo 1.º – Objeto 

 

❖ A proposta de alteração do PS foi aprovada, com os votos a favor dos Deputados do 

PS, do PSD, do CH, da IL e do PCP e a abstenção do BE. 

 
❖ O artigo 1.º, na redação dos Projetos de Lei n.os 115/XV/1.ª (PCP) e 125/XV/1.ª (BE) 

ficou prejudicado em resultado da votação anterior. 

 

Artigo 2.º – Alteração à Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, Lei de Bases do Sistema 

Educativo 

 

❖ A proposta de alteração do PS para o corpo do artigo foi aprovada, com os votos a 

favor dos Deputados do PS, do PSD, do CH, da IL e do PCP e a abstenção do BE. 

 
❖ O corpo do artigo, na redação dos Projetos de Lei n.os 809/XIV/2.ª (Cidadãos) e 

125/XV/1.ª (BE) ficou prejudicado em resultado da votação anterior. 

«Artigo 14.º 

❖ A eliminação dos n.os 2, 4 e 9, constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos), 

foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do PS e do PSD, votos a favor do 

CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ A redação para o n.º 9, constante do Projeto de Lei n.º 125/XV/1.ª (BE) e da proposta 

de alteração do PS, foi aprovada, com os votos a favor dos Deputados do PS, do 

PSD, do CH, da IL, do PCP e do BE. 

❖ A redação para o n.º 12, constante dos Projetos de Lei n.os 809/XIV/2.ª (Cidadãos) e 

125/XV/1.ª (BE), e da proposta de alteração do PS, foi aprovada, com os votos a 

favor dos Deputados do PS, do PSD, do CH, da IL, do PCP e do BE. 

Artigo 17.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada com os votos contra dos Deputados do PS 

e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e a 
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abstenção do PCP. 

 

Artigo 3.º – Aditamento à Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, Lei de Bases do Sistema 

Educativo 

 
❖ A proposta do PS para o corpo do artigo de aditamento foi aprovada, com os votos a 

favor dos Deputados do PS, do CH, da IL, do PCP e do BE e a abstenção do PSD. 

«Artigo 17.º-A 

❖ O n.º 1 da proposta de aditamento do PS foi aprovado, com os votos a favor dos 

Deputados do PS, do CH e da IL, votos contra do BE e a abstenção do PSD e do 

PCP. 

❖ O n.º 2 da proposta de aditamento do PS foi aprovado, com os votos a favor dos 

Deputados do PS, votos contra do CH e a abstenção do PSD, da IL, do PCP e do 

BE. 

Artigo 65.º-A 

❖ O n.º 1 da proposta de aditamento do PS – com uma alteração no texto, passando 

a ter a redação «Sem prejuízo de outras alterações legislativas, o Governo apresenta, 

até 31 de dezembro de 2024, na proposta de lei de revisão da Lei n.º 62/2007, de 10 

de setembro (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior) as disposições 

necessárias à definição dos requisitos mínimos para a criação e funcionamento de 

um estabelecimento de ensino como universidade politécnica» – foi aprovado, com 

os votos a favor dos Deputados do PS e do CH e a abstenção do PSD, da IL, do PCP 

e do BE. 

❖ O n.º 2 da proposta de aditamento do PS foi aprovado, com os votos a favor dos 

Deputados do PS e a abstenção do PSD, do CH, da IL, do PCP e do BE. 

 

Artigo 4.º – Alteração ao Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 

 

❖ A proposta do PS para o corpo do artigo foi aprovada por unanimidade. 
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Artigo 3.º 

❖ A proposta de alteração da IL para o artigo 3.º foi rejeitada, com os votos contra dos 

Deputados do PS, do PSD, do PCP e do BE, registando-se os votos a favor do CH e 

da IL. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) para os mesmos 

artigos foi rejeitado, com os votos contra dos Deputados do PS e do PCP e os votos 

a favor do PSD, do CH, da IL e do BE. 

Artigo 5.º 

❖ A proposta de alteração da IL para a alínea b) do n.º 1 foi rejeitada, com os votos 

contra dos Deputados do PS e do PSD, registando os votos a favor do CH, da IL e 

do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) para a alínea b) do 

n.º 1 foi rejeitado, com os votos contra dos Deputados do PS, os votos a favor do 

PSD, do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) para o n.º 2 foi 

rejeitado, com os votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, 

da IL e do BE e a abstenção do PCP. O n.º 2 da proposta da IL tem um texto igual 

ao do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos). 

Artigo 7.º 

❖ A proposta de alteração da IL para o n.º 1 foi rejeitada, com os votos contra dos 

Deputados do PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do 

PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) para o n.º 1 foi 

rejeitado, com os votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH e 

da IL e a abstenção do PCP e do BE. 

❖ A proposta de alteração do PS para o n.º 2 foi aprovada por unanimidade. 

❖ A proposta de alteração da IL para o n.º 2, bem como o texto constante dos Projetos 

de Lei n.os 809/XIV/2.ª (Cidadãos) e 125/XV/1.ª (BE) e o aditamento de um novo n.º 3, 
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constante do Projeto de Lei n.º 115/XV/1.ª (PCP), ficaram prejudicados em resultado 

da votação anterior. 

Artigo 10.º 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e a 

abstenção do PCP. 

Artigo 13.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 14.º 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 17.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e PSD, votos a favor do CH, IL e BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH e da IL e a 

abstenção do PCP e do BE. 

Artigo 38.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e PSD, votos a favor do CH, IL e BE e a abstenção do PCP. 
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❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH e da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 43.º-A 

❖ A proposta da IL de aditamento de um artigo 43.º-A foi rejeitada, com os votos 

contra dos Deputados do PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a 

abstenção do PCP. 

Artigo 44.º 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) para o artigo 44.º foi 

rejeitado, com os votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, 

da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

Artigo 45.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 46.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 78.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 
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❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 85.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 86.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 92.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 106.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 
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Artigo 126.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 128.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 129.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

Artigo 144.º 

❖ A proposta de alteração da IL foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PS e do PSD, votos a favor do CH, da IL e do BE e a abstenção do PCP. 

❖ O texto constante do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) foi rejeitado, com os 

votos contra dos Deputados do PS, votos a favor do PSD, do CH, da IL e do BE e 

a abstenção do PCP. 

 

Artigo 5.º – Entrada em vigor e produção de efeitos 

Na sequência da apreciação da proposta de alteração do PS, o Senhor Deputado Alfredo 
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Maia (PCP) propôs que o artigo tenha a redação seguinte: 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

1. A presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. 

2. A presente lei produz efeitos no primeiro dia do ano letivo subsequente ao da sua 

publicação. 

Esta proposta foi aprovada, com os votos a favor dos Deputados do PS e do PCP e a 

abstenção do PSD, do CH, da IL e do BE. 

Os textos dos Projetos de Lei n.os 809/XIV/2.ª (Cidadãos), 115/XV/1.ª (PCP) e 125/XV/1.ª 

(BE) ficaram prejudicados em resultado da votação anterior. 

 

7.  Fizeram intervenções finais na reunião do Grupo de Trabalho os Senhores Deputados 

Joana Mortágua (BE) e Alfredo Maia (PCP). 

 

 

8. Na reunião da Comissão de 16 de fevereiro de 2023, o projeto de texto final apresentado 

pelo Grupo de Trabalho (tendo por base o relatório de discussão e votação na 

especialidade) foi apreciado, tendo sido deliberado por unanimidade que o texto do 

artigo 5.º fosse substituído por 2 artigos, com a redação seguinte: 

 
«Artigo 5.º 

Produção de efeitos 

A presente lei produz efeitos no primeiro dia do ano letivo subsequente ao da sua 

publicação.  

Artigo 6.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação.» 

 

9.  As votações indiciárias registadas acima, alcançadas no Grupo de Trabalho, bem como 

o projeto de texto final respeitante aos 3 projetos de lei, com a alteração referida no 
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ponto anterior e o correspondente relatório de discussão e votação, foram confirmados 

pelos Deputados do PS, PSD, CH, IL, PCP e BE. 

 

10. Usaram ainda da palavra os Senhores Deputados Joana Mortágua (BE), António 

Cunha (PSD), Alfredo Maia (PCP), Tiago Estevão Martins (PS), Gabriel Mithá Ribeiro 

(CH), Carla Castro (IL), Porfírio Silva (PS), Coordenador do Grupo de Trabalho e a Vice-

Presidente da Comissão, Deputada Germana Rocha, que presidiu à reunião.  

 
11. O texto final da Comissão será remetido para votação final global na sessão 

plenária da Assembleia da República. 

 
12. As gravações das reuniões do Grupo de Trabalho e da Comissão estão disponíveis 

nos três projetos de lei.  

 
13. Juntam-se o texto final resultante da votação e as propostas de alteração 

apresentadas pelo PS e pela IL. 

 

Palácio de São Bento, em 16 de fevereiro de 2023. 

 

A Vice-Presidente da Comissão, 

 

(Germana Rocha) 


