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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 CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO III

Outras disposições

Artigo 26º - A

Criação do subsídio de risco, penosidade e desgaste rápido para os enfermeiros e 

classificação dos mesmos como profissão de desgaste rápido

1 – A enfermagem é considerada profissão de desgaste rápido. 

2 – Em consequência do previsto no número que antecede é criado o subsídio de risco, 

penosidade e desgaste rápido, permanente, nos moldes do subsídio temporário e 

transitório COVID19, ou seja, correspondente a 20% da remuneração base mensal de 

cada trabalhador, com o limite máximo de meio IAS.

Nota Informativa:

Apesar de não classificados legalmente dessa forma, a verdade é que a enfermagem é 

uma profissão de desgaste rápido e de alto risco e a pandemia veio deixar isso ainda 
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mais evidente. Num estudo desenvolvido pelo Centro de Investigação em Tecnologias e 

Serviços de Saúde (CINTESIS), registou-se um aumento de cerca de 40% nos níveis de 

ansiedade destes profissionais de saúde, mas em que apenas 1,4% dos inquiridos 

procuraram apoio. Os efeitos na saúde mental dos enfermeiros foram graves e muitos 

passaram largas semanas longe da família como medida sanitária e com medo de se 

infectar.

A pandemia veio evidenciar de uma vez por todas a necessidade de criação de medidas 

compensatórias na profissão para o alto risco da mesma.

Os enfermeiros estão em contacto permanente com alguns fatores como ambiente 

térmico, ruídos, iluminação, trabalho por turnos, ritmo de trabalho, entre outros que 

são determinantes para o desgaste físico e emocional do enfermeiro ao longo dos anos.

São Bento, 2 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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