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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 121.º-A

Extensão da gratuitidade dos manuais escolares aos alunos das escolas 

particulares ou cooperativas

1- No ano letivo de 2023/2024, o Governo assegura as verbas necessárias para o 

alargamento do regime de gratuitidade dos manuais escolares, legalmente previsto, 

dentro da escolaridade obrigatória, a todos os alunos que frequentem o ensino 

privado e cooperativo, nomeadamente, possibilitar acesso a recursos educativos 

digitais de qualidade, manuais digitais e repositórios de Recursos Educativos Digitais 

(RED).

2- A distribuição gratuita dos manuais escolares prevista no n.º 1 obedece ao princípio 

da reutilização.

3- O membro do Governo responsável pela área da educação define os procedimentos

e condições de disponibilização gratuita, uso, devolução e reutilização dos manuais 

escolares

Nota justificativa:
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No Orçamento do Estado para 2016, foi consagrada a gratuitidade dos manuais para 

todas as crianças que iniciassem o seu percurso escolar no ano letivo 2016/2017. Esta 

medida foi alargada em 2017 a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede 

pública e, por isso, excetuando os alunos do ensino particular e cooperativo.

Ora tal discriminação materializa um preconceito ideológico assim como viola os 

princípios consagrados no nosso ordenamento jurídico, no que diz respeito à igualdade, 

mas também liberdade das famílias poderem escolher as escolas que os seus filhos 

devem frequentar.

Propomos assim que os alunos do ensino particular e cooperativo beneficiem da 

atribuição de manuais escolares gratuitos a partir de 2023.

São Bento, 8 de novembro de 2022
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