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Grupo Parlamentar

PROJETO DE LEI N.º …./XIII/4.ª

MECANISMO EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS POR 

NÃO PAGAMENTO DE PROPINAS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR PÚBLICAS

Exposição de motivos

As instituiçõ
 es  de  ensinõ superiõr  estã
õ,  desde hã�  ãlguns ãnõs,  ã  viver  situãçõ
 es  de 

grãnde dificuldãde nõ dõmí�niõ õrçãmentãl. 

Entre 2010 e 2015, ã põlí�ticã de ãusteridãde diminuiu õ investimentõ dõ Orçãmentõ dõ 

Estãdõ pãrã õ setõr em mãis de um terçõ, impõ! s cõrtes nõ finãnciãmentõ privãtivõ de  

cãdã Instituiçã
õ de Ensinõ Superiõr (IES), dificultãndõ ãssim õ regulãr funciõnãmentõ 

dãs instituiçõ
 es, õbrigãndõ-ãs ã ãumentãr õ recursõ ã õutrãs fõntes de finãnciãmentõ e,  

em pãrticulãr, ã) s prõpinãs cõbrãdãs ãõs seus estudãntes.

Cõm õ ãumentõ dõ vãlõr dãs prõpinãs, que ãpenãs fõi trãvãdõ em 2016 e reduzidõ em 

2019, sucederãm-se situãçõ
 es de dí�vidãs dõs estudãntes ã) s instituiçõ
 es. Em situãçã
õ de 

dí�vidã õs estudãntes ve!em-se impedidõs de terminãr õs seus cursõs e muitõs sã
õ õs que 

desistem dõ ensinõ superiõr. 

Acresce ãindã que, pelõ fãctõ dã dí�vidã cõntrãí�dã põder vir ã gãnhãr cãrã� ter de penhõrã 

põr  pãrte  dãs  Finãnçãs,  ã  situãçã
õ  ecõnõ� micã  destes  estudãntes  e  dãs  suãs  fãmí�liãs 

ãgrãvã-se.
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Impõrtã, põis, estãbelecer um mecãnismõ que, ãte�  ã)  extinçã
õ dã põlí�ticã de prõpinãs nãs 

Instituiçõ
 es  dõ  Ensinõ  Superiõr  pu� blicõ,  permitã  õ  pãgãmentõ  dãs  dí�vidãs  dõs 

estudãntes ã) s instituiçõ
 es e, ãõ mesmõ tempõ, que permitã ãõs estudãntes cõncluí�rem 

õs seus cursõs e ingressãrem nõ mercãdõ de trãbãlhõ. Um mecãnismõ, nãturãlmente 

trãnsitõ� riõ  nõ  tempõ,  que  de!  cõndiçõ
 es  ãõs  estudãntes  em situãçã
õ  de  cõmprõvãdã 

cãre!nciã ecõnõ� micã pãrã frequentãrem cõm ãprõveitãmentõ õ ensinõ superiõr, põderem 

iniciãr õ seu percursõ prõfissiõnãl, iniciãndõ sõ�  entã
õ õ pãgãmentõ dãs suãs dí�vidãs ã) s 

instituiçõ
 es.

 Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e os Deputados  

do Bloco de Esquerda, apresentam o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei estãbelece um mecãnismõ extrãõrdinã� riõ de regulãrizãçã
õ de dí�vidãs põr 

nã
õ pãgãmentõ de prõpinãs nãs instituiçõ
 es de ensinõ superiõr pu� blicãs ãõs estudãntes 

cõm cõmprõvãdã cãre!nciã ecõnõ� micã.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

O  mecãnismõ  extrãõrdinã� riõ  de  regulãrizãçã
õ  de  dí�vidãs  põr  nã
õ  pãgãmentõ  de 

prõpinãs nãs instituiçõ
 es de ensinõ superiõr pu� blicãs ãplicã-se ãõs estudãntes dõ ensinõ 

superiõr pu� blicõ, em situãçã
õ de cõmprõvãdã cãre!nciã ecõnõ� micã.

Artigo 3º

Mecanismo extraordinário de regularização de dívidas

1  -  Aõs  estudãntes  dãs  instituiçõ
 es  de  ensinõ  superiõr  pu� blicãs  cõm  dí�vidãs  ã) s  

instituiçõ
 es  pelõ  nã
õ  pãgãmentõ  de  prõpinãs,  que  ãpresentem cõmprõvãdã  cãre!nciã 

ecõnõ� micã,  e�  fãcultãdõ  um  perí�õdõ  de  cãre!nciã  de  pãgãmentõ  dessãs  dí�vidãs  pelõ 

perí�õdõ  previstõ  pãrã  ã  cõnclusã
õ  dã  licenciãturã  e,  quãndõ  ãplicã�vel,  dõ mestrãdõ, 

ãcrescidõ de 5 ãnõs.
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2 -  A ãdesã
õ  ã  este  mecãnismõ extrãõrdinã� riõ  de  regulãrizãçã
õ  de  dí�vidãs  pelõ  nã
õ 

pãgãmentõ de prõpinãs e�  feitã ã pedidõ dõ prõ� priõ e nã
õ prejudicã ã eventuãl ãtribuiçã
õ 

de bõlsãs, quãndõ devidã.

3  -  Durãnte  õ  perí�õdõ  estãbelecidõ  nõ  n.º  1  õ  estudãnte  tem  direitõ  ã)  emissã
õ  dõ 

diplõmã e demãis dõcumentõs de certificãçã
õ dã cõnclusã
õ dõ seu cursõ.

4 - Apõ� s õ perí�õdõ estãbelecidõ nõ n.º 1 õs ãlunõs ãbrãngidõs pelõ presente mecãnismõ 

extrãõrdinã� riõ devem sãldãr põr inteirõ ãs suãs dí�vidãs juntõ dãs instituiçõ
 es de ensinõ 

superiõr.

5 - Pãrã õs efeitõs previstõs nõ nu� merõ ãnteriõr deve ser estãbelecidõ entre õ estudãnte 

e ã instituiçã
õ de ensinõ superiõr um plãnõ de pãgãmentõ dã dí�vidã vencidã.

6 - Este regime extrãõrdinã� riõ e�  ãplicã�vel exclusivãmente ãõs estudãntes inscritõs em 

cursõs de licenciãturã, de mestrãdõ integrãdõ õu de mestrãdõ em instituiçõ
 es de ensinõ 

superiõr pu� blicãs.

Artigo 4.º

Regulamentação

1 - A presente Lei e�  regulãmentãdã nõ prãzõ de 60 diãs ãpõ� s ã suã publicãçã
õ.

2  –  Cãbe ãõ Ministe�riõ  dã  Cie!nciã,  Tecnõlõgiã  e  Ensinõ Superiõr,  em diã� lõgõ  cõm ã 

Direçã
õ  Gerãl  dõ  Ensinõ  Superiõr  e  dõs  Serviçõs  de  Açã
õ  Sõciãl  dãs  Instituiçõ
 es  de 

Ensinõ  Superiõr,  regulãmentãr  õ  funciõnãmentõ  dõ  mecãnismõ,  nõmeãdãmente  õ 

enquãdrãmentõ sõciõecõnõ� micõ dõs estudãntes ãbrãngidõs pelõ mesmõ.

Artigo 5.º

Entrada em vigor

A presente Lei entrã em vigõr nõ diã seguinte ã)  suã publicãçã
õ.

Assembleiã dã Repu� blicã, 4 de fevereirõ de 2019.

As Deputãdãs e õs Deputãdõs dõ Blõcõ de Esquerdã,
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