
 

Proposta de Lei N.º 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

Secção I 

Orçamento do Estado para 2020 

Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

Introdução: 

A educação foi um dos sectores mais prejudicados pela pandemia causada pelo novo coronavírus. O ensino 

à distância colocou a nu as fraquezas do sistema de ensino público português e a preparação do próximo 

ano letivo deve ter estas debilidades em conta. 

Tendo em conta o cenário pandémico e o momento que actualmente atravessamos é de esperar que o 

Ministério da Educação tenha em consideração a necessidade de reduzir o número de turmas para evitar 

um grande aglomerado de alunos e professores e educadores no interior das salas de aula. 

No entanto, tal estratégia só será passível de ser concretizada se o Governo proceder à contratação de 

mais professores e educadores, pois só desta forma é possível assegurar um efectivo desdobramento das 

turmas que assegure as condições de distanciamento social entre alunos. 

Por outro lado, é também necessário reforçar o número de auxiliares existentes nas escolas, uma causa 

que já há muito tempo vem sendo a ser defendida, sem êxito. 

É tempo de dar à escola pública o que ela, efectivamente, necessita. 

 

«Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

[…]. 

Artigo 8.º 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 
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5 – […]. 

6 – […]. 

7 – […]. 

8 – […]. 

9 – […]. 

10 – […]. 

11 – […]. 

12 – […]. 

13 – […]. 

14 – […]. 

15 – […]. 

16 – […]. 

17 – […]. 

18 – […]. 

19 – […]. 

20 – […]. 

21 – […]. 

22 – […]. 

23 – […]. 

24 – […]. 

25 – […]. 

26 – […]. 

27 – O Governo fica autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, 

e após viabilização da Assembleia da República, a proceder à contratação de professores, 

educadores e auxiliares de educação para o arranque do próximo ano lectivo, por forma a reforçar 

os recursos humanos das escolas, garantindo, assim, o desdobramento das turmas para fazer face 

à situação pandémica que vivemos». 

Assembleia da República, 24 de Junho de 2020 

O deputado 

André Ventura 



 
Proposta de Lei N.º 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 
 

Proposta de Alteração 
 
 

CAPÍTULO II 
Alterações legislativas 

 
SECÇÃO I 

orçamento do Estado para 2020 
 

Artigo 3.º  
Aditamento à Lei n.º2/2020, de 31 de março 

 
 

 
Introdução 

Em dezembro do passado ano de 2019, a Ministra da Justiça anunciou a criação de um grupo de trabalho 

que iria elaborar propostas de criação de uma estratégia nacional contra a corrupção, tendo a 

constituição deste grupo, sido aprovada nesta altura, em Conselho de Ministros. Foi anunciado também 

pela referida ministra que esse grupo de trabalho apresentaria essas propostas no prazo de 3 meses. 

Em janeiro deste ano, foi anunciado que o “grupo de trabalho para a definição de uma estratégia nacional, 

global e integrada de combate à corrupção”, seria presidido pela especialista em Direito Penal e 

professora da Universidade de Coimbra, Maria João Antunes. 

Nem o OE_2020, nem tão pouco este Orçamento Suplementar se preocupam em delinear uma efectiva 

estratégia de combate à corrupção, tudo isto, apesar de várias entidades, inclusivamente internacionais, 

terem em 2019, baixado a pontuação nacional num ‘ranking’ sobre níveis de corrupção no setor público, 

mantendo o nosso país dois pontos abaixo da média da EU. 

Por isso, na óptica do partido CHEGA, o combate à corrupção deve ser uma das prioridades para o 

Governo, pelo que esta proposta tem o intuito de obrigar o executivo, nomeadamente o Ministério da 

Justiça, a cumprir aquilo com que se comprometeu no que ao combate à corrupção diz respeito. 
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«Artigo 3.º 

[…] 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redacção actual, os artigos 30.º-A, 77.º-
A e 325.º-A, com a seguinte redacção: 

 

“Artigo 30.º-A 

Combate à Corrupção 

1-O Governo, apresentará à Assembleia da República, até final de julho de 2020, as 

propostas definidas pelo “Grupo de trabalho para a definição de uma estratégia nacional, 

global e integrada de combate à corrupção”.» 

 
 
 
 
Assembleia da República, 23 de junho de 2020 
 
 
O deputado 
André Ventura 

 

 

  



 

 

Proposta de Lei N.º 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

Proposta de Alteração 

CAPÍTULO III 

Disposições fiscais 

 

Artigo 14.º-B  

Afectação financeira de alavancagem económica aos Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, 

S.A. (TAP) 

 

 

Introdução: 

Atendendo ao cenário pandémico em curso e pelas graves consequências que para lá das sanitárias se 

estendem também à economia e às empresas nacionais, a TAP rapidamente veio manifestar as 

dificuldades que de novo atravessa bem como a necessidade de uma nova injecção de capital que viabilize 

a continuidade de operatividade da sua actividade mantendo assim intacta a prestação de serviços que 

representa e sem a qual Portugal não pode passar. 

No entanto urge acautelar a eliminação destas necessidades que a empresa hoje sente mas articular este 

esforço com a tão necessária e exigida transparência e ética sempre que que o Estado se envolve em 

procedimentos desta natureza e ainda o não descuramento  da boa gestão das contas públicas, sobretudo 

num momento em que todas as verbas de que o erário público dispõe serão poucas para a 

multidisciplinaridade de necessidades existentes. 

Neste sentido deve acautelar-se que a intervenção que o Estado venha a exercer na TAP, 

independentemente da modalidade ou formato sob a qual esta se venha a verificar, seja inequivocamente 

acompanhada de um claro e explicitado planeamento da intervenção executada, o que deve ao mesmo 

tempo não colocar de parte possíveis contrapartidas que o Estado deva considerar ter em contrapartida a 

esta intervenção o que obrigará a uma desejável votação de forma autónoma de cada proposta que neste 

âmbito se venha a verificar na Assembleia da República. 
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Artigo 14.º-B 

Afectação financeira de alavancagem económica aos Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, 

S.A. (TAP) 

 

1 – Toda e qualquer intervenção que o Estado venha a exercer sobre a TAP, independentemente da 

forma como a mesma se venha a verificar, deverá sempre obedecer a aprovação prévia pela 

Assembleia da República. 

2 – A aprovação deverá incidir sobre diploma específico, que deverá ser explicativo dos montantes 

envolvidos, a forma sob o qual serão alocados, seus termos e/ou condições, análise do custo-

benefício envolvido nas operações exercidas e  espaço de dilação temporal em que os reflexos 

deste esforço financeiro se vai fazer sentir nas contas públicas. 

 

 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

 

 

O deputado 

André Ventura 
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