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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 IX

Outras Disposições

Artigo 150.º - A

Inclusão do Ensino História de Portugal Gratuito no Estrangeiro para Crianças e 

Jovens Portugueses e Lusodescendentes

Com o intuito de promover e divulgar a História de Portugal no seio das Comunidades 

Portuguesas, o Governo encarrega-se de incluir e promover o ensino gratuito desta 

disciplina a crianças e jovens portugueses e lusodescendentes no estrangeiro, 

procedendo, no decurso do ano de 2023, à criação de uma Rede do Ensino desta 

disciplina, em todos os países com presença significativa de portugueses da Diáspora.

Nota Justificativa:
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A História de Portugal é denominador comum da formação no decurso dos tempos, da 

cultura, tradições e identidade portuguesas, e assim, quando bem interpretada e 

ensinada com rigor histórico, fonte de uma riqueza cultural ímpar no mundo.

Os portugueses residentes no estrangeiro, bem como, e em especial os seus 

descendentes, são facilmente alvo de uma dissociação cultural das suas origens, pela 

perda progressiva de referências ao longo das suas vidas de trabalho envoltas na 

identidade local.

Deste modo, compete aos sucessivos governos de Portugal, criar mecanismos que 

perpetuem aqueles que são os valores identitários nacionais, nas comunidades mais 

vulneráveis, nomeada e principalmente nas comunidades da diáspora portuguesa, 

considerando que a par da sua integração na cultura dos países em que residem, 

devemos primar por garantir a manutenção de valores, como os acima referidos, no que 

ao seu país de origem diz respeito.

São Bento, 2 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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