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Projeto-Lei n.º 506/XV/1ª

Fomenta o regresso de portugueses emigrados e a contratação de jovens 

qualificados

Exposição de motivos

Portugal, infelizmente, encontra-se no lote dos países da União Europeia com piores 

condições laborais, por exemplo, continua no grupo dos 13 países com a retribuição 

mínima mensal garantida mais baixa (abaixo de mil euros mensais) atrás de países como 

a Espanha ou a Eslovénia, conforme se pode verificar pelo mapa abaixo. 

Fonte: Eurostat, disponível online em Out now: First 2022 data on minimum wages in the EU - Products Eurostat News - Eurostat 

(europa.eu)
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Mas o problema não é apenas o salário mínimo. Segundo os últimos dados da Segurança 

Social, mais de metade dos trabalhadores portugueses declaram uma remuneração não 

superior a € 800,001. Mais se pode interpretar que quem aufere mais de € 1.500,00 está 

inserido no lote dos 15% mais ricos, valor equivalente ao salário mínimo em França, 

deixando bem evidente as discrepâncias entre os países.

A isto acresce que, tendo em conta a carga fiscal, uma remuneração bruta de € 800,00 

representa em termos líquidos um valor inferior ao atual salário mínimo2.  Apesar da 

Comissão Europeia considerar que existe margem em Portugal para subir mais os 

salários3, o atual Ministro das Finanças português rejeita a ideia4, mesmo com a atual 

crise inflacionista que bateu recordes de 30 anos5. 

A situação é especialmente grave no que diz respeito aos jovens. Os estudos indicam 

que 3 em cada 4 jovens ganha menos que € 950,00 e que um terço deseja sair de 

Portugal6. 

Ora se é verdade que temos das gerações mais qualificadas de sempre, também é 

verdade que o nosso país não consegue competir com outros em termos de 

oportunidades para os jovens, o que naturalmente os leva a abandonar o país. Todo o 

investimento que é feito nos nossos jovens, acaba por beneficiar outros países, com 

todos os impactos sociais e económicos que isso representa. Conforme o Livro Branco -

Mais e melhores empregos para os jovens - 20227,  “o emprego dos jovens continua a 

ser de baixa qualidade e particularmente afetado pelas crises económicas.”. Mais, 

acrescenta que “Desde 2015, o desemprego jovem é mais de 2,5 vezes superior ao 

desemprego total. A crise pandémica agravou a situação, levando ao aumento deste 

rácio para 3,5. Encontram especiais dificuldades os jovens com menos de 25 anos, em 

idade de transição para o mercado de trabalho, incluindo os mais instruídos. (...) 

                                                
1 Gestão de Remunerações - Estatísticas - seg-social.pt
2

Quem ganha 800 euros brutos vai receber menos em termos líquidos do que quem aufere o salário mínimo? - Polígrafo (sapo.pt)
3 Bruxelas vê margem para subir mais os salários - Economia - Jornal de Negócios (jornaldenegocios.pt)
4 Ministro das Finanças rejeita a necessidade de novos ajustes nos salários em Portugal (rtp.pt)
5 INE confirma inflação média anual de 7,8% em 2022, um máximo de 30 anos – ECO (sapo.pt)
6 Expresso | O retrato cru de uma geração desiludida: três em cada quatro jovens ganham menos de €950 e um terço quer sair de 
Portugal
7

livro_branco_compressed.4ce24c0c7a48.pdf
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Embora, até 2019, tenha havido uma diminuição da contratação não permanente entre 

os jovens, nesse ano a percentagem de trabalhadores com menos de 25 anos com 

contratos a termo certo era de 56%, enquanto na população total era de 18%. A 

proporção de jovens com contratos temporários involuntários em Portugal é muito 

superior à média europeia. Além do emprego temporário, os jovens auferem salários 

baixos comparativamente à média europeia, e sem progressão salarial na última década. 

Os mais escolarizados, os graduados do ensino superior, tendem a estar 

sobrequalificados no emprego e, como tal, sujeitos a uma erosão das competências 

adquiridas.”

É, assim, fácil de perceber que a baixa qualidade do emprego, os vínculos precários, os 

baixos salários, a falta de oportunidades não promovem a permanência dos jovens em 

Portugal, nem o empreendedorismo jovem. Recorde-se que, segundo dados constantes 

no já mencionado Livro branco, a taxa de desemprego jovem atingiu os 38% entre 2012-

2013, o que provocou a emigração de quase 60 000 jovens com menos de 30 anos.  

Se olharmos para os salários médios de outros países na Europa, que historicamente são 

países de emigração portuguesa, facilmente se percebe porque razão os jovens (e não 

só) emigram. 
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Fonte: Livro Branco - Mais e melhores empregos para os jovens - 2022, disponível online em 

livro_branco_compressed.4ce24c0c7a48.pdf

A verdade é que para além da falta de oportunidades e elevada taxa de desemprego, 

verifica-se uma estagnação salarial em Portugal, que actualmente é agravada pela crise 

inflacionista e aumento generalizado dos preços da habitação. 

Por outro lado, o referido Livro Branco alerta para os perigos da expansão do trabalho 

remoto, que numa primeira perspectiva é algo de positivo pois permite aos jovens 

manterem-se em Portugal, no entanto, a verdade é que saem na mesma do mercado de 

trabalho português, porque as empresas portuguesas não conseguem competir com 

outras. 

Um estudo da OCDE concluiu que Portugal poderia ter mais 280 000 empreendedores8, 

sendo que algumas das razões para isso não acontecer é precisamente a falta de mão 

de obra qualificada, que em parte é justificada pela emigração. Nesse mesmo estudo a 

OCDE recomenda aos Governos que aumentem o financiamento para as designadas 

startups, em especial para os jovens, para além de também recomendarem “programas 

de melhoria das qualificações, sobretudo em literacia financeira, conhecimentos digitais 

e de negócios”9. 

É verdade que Portugal tem programas direcionados para apoiar o empreendedorismo 

jovem e alguns apoios também específicos para a população imigrante, no entanto, não 

têm sido claramente suficientes. Face ao que, numa lógica de aumentar o 

empreendedorismo, fomentar o aparecimento de startups e assegurar que existe mão 

de obra suficiente e com as qualificações necessárias, o CHEGA propõe a isenção de 

pagamento da contribuição da Segurança Social às empresas que contratem emigrantes 

portugueses que retornem ao país, assim como jovens qualificados. 

Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentalmente aplicáveis, os 

Deputados do Grupo Parlamentar do Partido CHEGA, apresentam o seguinte Projeto de 

Lei:

                                                
8 OCDE diz que Portugal podia ter mais 280 mil empreendedores - Empresas - Jornal de Negócios (jornaldenegocios.pt)
9

Ibidem.
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Artigo 1.º

Objecto

O presente diploma visa fomentar o retorno de portugueses emigrados que 

representem mão de obra qualificada e a contratação de jovens qualificados, 

estabelecendo para esse efeito diversos benefícios. 

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto-Lei n.º 72/2017 de 21 de junho

São alterados os artigos 1.º, 4.º, 7.º e 8.º, do Decreto-Lei n.º 72/2017 de 21 de junho, 

que passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 1.º

(...)

O presente decreto-lei regula a atribuição de incentivos à contratação de jovens à 

procura do primeiro emprego e jovens qualificados, de desempregados de longa 

duração e de muito longa duração e de trabalhadores emigrantes que regressem a 

Portugal, através de uma dispensa parcial ou isenção total do pagamento de 

contribuições para o regime geral de segurança social, na parte relativa à entidade 

empregadora.

Artigo 4.º

(...)

1 — Os incentivos previstos no presente decreto-lei destinam-se ao apoio à contratação 

de trabalhadores integrados num dos seguintes grupos:

a) Jovens à procura do primeiro emprego, sendo como tal consideradas as pessoas com 

idade até aos 30 anos, inclusive, que nunca tenham prestado a atividade ao abrigo de 
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contrato de trabalho sem termo, e jovens com nível de qualificação seis ou superior do 

Quadro Nacional de Qualificações;

b) (...);

c) (...);

d) Portugueses que regressem a Portugal após terem trabalhado no estrangeiro por 

um período mínimo de dois anos.

2 — (...).

3 — (...).

4 — (...).

5 — (...).

6 — Para concretização da isenção prevista na alínea d), os trabalhadores devem ser 

contratados em regime de contrato sem termo.

Artigo 7.º

(...)

A dispensa parcial do pagamento de contribuições a que se refere o artigo 1.º aplica-se 

nos seguintes termos:

a) Redução temporária de 50 % da taxa contributiva da responsabilidade da entidade 

empregadora relativamente à contratação de jovens à procura do primeiro emprego ou 

de jovens qualificados desde que o vencimento seja no mínimo o equivalente à 

remuneração base de um técnico superior na Administração Pública, durante um 

período de cinco anos;

b) (...).

Artigo 8.º

(...)

A contratação de desempregados de muito longa duração e de portugueses que 

retornem a Portugal após terem trabalhado no estrangeiro por um período mínimo de 

dois anos, a que se refere o artigo 1.º, beneficia da isenção temporária da taxa 

contributiva da responsabilidade da entidade empregadora, durante um período de três 

anos.”
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Artigo 3.º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da aprovação do Orçamento do 

Estado subsequente à sua aprovação.

Palácio de São Bento, 20 de Janeiro de 2023,

Os Deputados do Grupo Parlamentar do 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


