
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 IX

Outras disposições

“Artigo 150.º - A

Incentivo à formação e à criação de empresa no sector da construção civil

1 - Em 2023, em articulação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e 

demais centros de formação, o Governo desenvolve medidas de incentivo à formação 

profissional direcionadas ao setor da construção civil.

2 – Para efeitos do número anterior o Governo procede à transferência orçamental das verbas 

necessárias à prestação das atividades formativas.”

Nota Justificativa:

De acordo com várias fontes1 que dão eco das preocupações dos agentes do setor, faltam hoje 

no mercado da construção civil mais de 80.000 de profissionais. 

Além desta lacuna contribuir para que a oferta de habitações em Portugal continue abaixo das 

necessidades o que, por sua vez, se reflete no elevado preço dos imóveis, tem também como 

                                                          
1 Vide entre outras: https://www.dn.pt/dinheiro/-construcao-tem-falta-de-80-mil-trabalhadores-em-portugal-
13271179.html; visto em 2022-11-03.
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consequência a recusa de encomendas e a angariação de novos clientes o que, 

inevitavelmente, provoca constrangimentos ao crescimento das empresas e do próprio setor 

e, logo, ao crescimento da economia portuguesa.

Torna-se assim urgente implementar medidas de incentivo à formação e valorização dos 

profissionais nesta área, tendo em conta que o setor da construção se debate com uma grande 

dificuldade de atração de profissionais qualificados, registando-se em paralelo um 

preocupante envelhecimento da mão de-obra atualmente empregada.

Palácio de São Bento, 11 de novembro de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do 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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