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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 120.º - A

Promoção e diversificação do desporto escolar

A Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, 

dispondo de autonomia administrativa e financeira destinada a assegurar a gestão de 

fundos europeus, deve privilegiar a área do desporto escolar, nomeadamente:

a) Promover a diversificação do desporto escolar no que diz respeito às 

modalidades disponíveis;

b) Garantir a existência da vertente do desporto escolar em todos os agrupamentos 

escolares do país.

Nota justificativa:

O desporto tem sido recorrentemente deixado para trás. São várias as críticas feitas ao 

Governo por parte de várias entidades presentes na área do desporto, desde 

associações, federações, clubes e mesmo o Comité Olímpico de Portugal.
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A atividade física e desportiva assume uma enorme importância na dimensão da saúde, 

ajudando ao desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais saudáveis, algo fulcral 

numa sociedade que se tem tornado de dia para dia mais sedentária.

Importa realçar a importância da dimensão cívica que o desporto tem para os jovens, 

pois permite aos mesmos um contacto direto com os elementos da cultura desportiva, 

desde a aprendizagem das regras da cooperação, do espírito de equipa, da disciplina 

para o cumprimento de objetivos individuais ou coletivos, o respeito e a tolerância.

Deve ser obrigação do Governo reforçar a aposta e garantir que todos os concelhos do 

país estejam integrados na rede de desporto escolar.

São Bento, 7 de Novembro de 2022

O Grupo Parlamentar do Partido CHEGA
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