
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 III

Alterações legislativas

“Artigo 195.º - A

Alteração ao Decreto-Lei n.º 33/2019, de 4 de março

O artigo 5º do Decreto-lei 33/2019, de 4 de março (estabelece as regras aplicáveis à Startup 

Portugal — Associação Portuguesa para a promoção do Empreendedorismo (SPAPPE)), passa 

a ter a seguinte redação:

“Artigo 5.º

(...)

1 – […]

2 – […].

3 – […].

4 – Incumbe à SPAPPE criar um programa específico para fomentar e dinamizar o 

empreendedorismo jovem, através da realização periódica de ações junto das escolas.”

1512C



Nota Justificativa:

Em 2021 Portugal tinha mais de 45% da população com o ensino superior, no escalão etário 

entre os 25 e os 34 anos. Fazendo uma retrospetiva, verificamos que nos últimos dez anos 

(entre 2011 e 2021) o número de licenciados aumentou consideravelmente, face ao total da 

população, de 11,8% para 17,4%, sendo que em 2001 não eram mais do que 7,2%1.

No entanto, a taxa de desemprego entre os jovens até aos 24 anos de idade ainda é 

consideravelmente alta, estando situada no final do 2º trimestre de 2022, na casa dos 16,7%2. 

A este facto acresce que 50% dos jovens não se sentem realizados profissionalmente e que 

30% querem emigrar. Ou seja, Portugal qualifica a sua população em idade escolar, mas não 

é capaz de criar condições para a reter – faltam empregos e os que existem são no geral mal 

pagos. 

Criar incentivos para empregar e fixar os jovens no nosso território é, pois, fundamental.  E 

neste contexto, o fomento e a dinamização do empreendedorismo jovem não devem ser 

menosprezados.

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

                                                          
1 Dados dos Censos’21.
2 In: https://bpstat.bportugal.pt/serie/5739365.
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