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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 V

Finanças locais

Artigo 58.º - A

Contratação de professores

Por forma a minimizar a falta de professores nas zonas identificadas como de maior 

carência, o Governo cria incentivos com vista a criar uma maior atratividade e procede 

à sua contratação em número adequado às necessidades. 

Nota Justificativa:

O ano letivo de 2022/2023 arrancou com mais de 60 mil alunos sem professor a, pelo 

menos, uma disciplina. O Orçamento de Estado de 2023, assume-se com todas as letras

que Portugal enfrenta um problema de falta de professores, sobretudo um problema de 

substituição de professores, pois as gerações que entram não chegam para substituir as 

que vão saindo, apesar de Portugal ter perdido 100 mil alunos, nos últimos anos, 

permanece a previsão de aposentações elevada e o défice de formação de professores 

nos últimos anos. Os professores continuam a não ver reconhecidos os seus direitos, 

nomeadamente no que à recuperação do tempo de serviço congelado diz respeito. 
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Para conseguirmos atrair jovens para a profissão ela tem de ser atrativa, e o que 

continua por resolver até hoje é o descongelamento das carreiras e recuperação do 

tempo de serviço. 

Com o aumento significativo dos preços refletidos na taxa de inflação, é previsível que 

as dificuldades de preenchimento de horários nas escolas do ensino básico e secundário 

em áreas mais carenciadas, persistam ao longo do ano de 2023 e seguintes.

Nesse sentido, entende-se que devem ser negociados incentivos à colocação nessas 

áreas de docentes, quer por via de apoios à habitação, quer através de um subsídio para 

deslocação. 

São Bento, 7 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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