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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO III

Disposições relativas à Administração Pública

SECÇÃO II

Outras disposições sobre trabalhadores

Artigo 32.º - A

Reforço do número de psicólogos nos estabelecimentos de ensino

1 – Até ao final do ano de 2023, o Governo procede a uma avaliação da saúde mental 

entre os jovens, nomeadamente em contexto escolar e universitário, mediante a 

avaliação das medidas implementadas até à data e identificação das ações necessárias 

à sua atualização.

2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Governo procede à imediata 

contratação de psicólogos, em número adequado, para disponibilizar apoio psicológico 

aos alunos, pessoal docente e auxiliares. 

Nota Justificativa:

Tendo em conta que Portugal é um dos países da Europa com maior prevalência de 

doenças psiquiátricas, onde cerca de 700 mil pessoas assumem viver com sintomas de 

depressão, torna-se fundamental quebrar o “tabu” relativamente às questões de saúde 

mental. Não basta somente trazer o tema à colação, como aconteceu por força do 
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contexto pandémico, mas sobretudo criar novas políticas face a um problema real que 

os Portugueses enfrentam, e dotar meios de forma a mitigar esta “epidemia silenciosa”.

No que concerne ao contexto escolar, um terço dos alunos tal como metade dos

professores apresentam sinais de sofrimento psicológico. Obviamente que a pandemia 

agravou ainda mais este cenário, com os alunos a assumir estarem mais ansiosos no 

regresso à normalidade. Os níveis de depressão, ansiedade e stress aumentaram, e 

também na classe docente. A pandemia veio agravar o cenário, seja pela incerteza que 

gerou, como pelo isolamento obrigatório a que a generalidade dos alunos se tiveram 

que sujeitar. 

Com uma tendência de agravamento destas componentes psicológicas, torna-se 

fundamental que o Governo proceda ao reforço de profissionais de saúde mental nos 

estabelecimentos de ensino. 

São Bento, 11 de Novembro de 2022

O Grupo Parlamentar do Partido CHEGA

André Ventura - Bruno Nunes – Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa
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