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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 117.º - A

Atribuição de apoios e complementos a Estudantes do Ensino Superior

Durante o ano letivo de 2022-2023, é possibilitada a atribuição de complementos de 

alojamento, nos mesmos termos que o previsto no Regulamento de Atribuição de Bolsas 

a Estudantes do Ensino Superior, a estudantes não bolseiros, deslocados, que 

concorram, mas não consigam vaga em residências públicas e cujo rendimento per 

capita do agregado familiar seja inferior a 22 IAS, somado da propina máxima fixada 

para o 1º ciclo de estudos.

Nota justificativa:

O ano letivo de 2022-2023, ficou marcado por um aumento de estudantes colocados no 

Ensino Superior. Este ano foram fixadas 54.641 vagas para o concurso nacional de acesso 

ao ensino superior, pelo que, concluída a 3.ª e última fase, a colocação de 50.315 

estudantes representa uma ocupação de 92,1%, de acordo com os dados da DGES.
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O ano de 2023 será, infelizmente, também marcado pela continuidade do contexto 

económico adverso, o que terá como consequência dificuldades adicionais para os 

estudantes deslocados bolseiros e não bolseiros, pois muitos não conseguem encontrar 

alojamento por valores que os seus agregados familiares consigam suportar. 

A título de exemplo, os alunos deslocados da sua residência habitual, em Lisboa, rondam 

os 30% do número total de inscritos, mas apenas 9,2% encontra vaga em residência 

universitária. Nesse sentido a proposta visa que alunos deslocados, que não encontrem 

vaga em residência e cumulativamente o rendimento per capita do agregado familiar 

seja inferior a 22 IAS, possam beneficiar da atribuição de complemento de alojamento

mensal, nos mesmos termos que o previsto no Regulamento de Atribuição de Bolsas a 

Estudantes do Ensino Superior.

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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