
 
 
 
 
 
 

 

Proposta de Alteração do GPPS  
ao Projeto de Lei n.º 371/XIV/1ª 

 
Propõe medidas para o alargamento da gratuitidade das creches 

e soluções equiparadas 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
A presente lei procede ao alargamento progressivo da gratuitidade de frequência de 
creche do sistema de cooperação e das amas do Instituto da Segurança Social, I.P. 
 

Artigo 2.º 
Alargamento da gratuitidade das creches 

 
1 -  O Governo procede ao alargamento progressivo da gratuitidade de frequência de 

creche a todas as crianças que frequentem creche abrangida pelo sistema de 
cooperação bem como as amas do ISS, IP, nos seguintes termos: 
a) Em 2022, a todas as crianças que ingressem no primeiro ano de creche. 
b) Em 2023, a todas as crianças que ingressem no primeiro ano de creche e às 

crianças que prossigam para o 2.º ano. 
c) Em 2024, a todas as crianças que ingressem no primeiro ano de creche e às 

crianças que prossigam para o 2.º e 3.º ano. 
2 -  Nas creches abrangidas pelo sistema de cooperação, a gratuidade é assegurada pelo 

ISS, IP, nos termos da regulamentação que define o seu modelo de cooperação com 
as instituições particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas para 
o desenvolvimento de respostas sociais. 

 
Artigo 3.º 

Produção de efeitos 
 

A presente lei produz efeitos a partir do dia 1 de setembro de 2022. 
 

Artigo 4.º 
Entrada em vigor 

 
A presente lei entra em vigor com o próximo Orçamento do Estado. 
 
Palácio de S. Bento, 15 de novembro de 2021 
 

As Deputadas e os Deputados, 
 

Nota Justificativa: 



 
 
 
 
 
 

 
Com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições de apoio à natalidade e 

parentalidade, o Governo procedeu à implementação da medida de gratuitidade de frequência 

de creche, prevista no OE 2020, substituindo-se o Estado às famílias no pagamento da 

comparticipação familiar devida pela utilização desta resposta social.  

Nos termos da Portaria n.º 271/2020, de 24 de novembro, a medida abrangeu, inicialmente, as 

crianças dos agregados familiares pertencentes ao 1.º escalão de rendimento da 

comparticipação familiar e ao 2.º escalão, a partir do 2.º filho, que frequentassem as respostas 

sociais Creche e Creche Familiar desenvolvidas pelas Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS) ou legalmente equiparadas, com acordo de cooperação celebrado com o Instituto 

da Segurança Social, I.P., no âmbito do sistema de cooperação (cerca de 21.000 crianças). 

Dando cumprimentos ao estipulado no OE 2021, foi publicada a Portaria n.º 199/2021, de 21 de 

setembro, que alargou a medida da Gratuitidade Creche, a todas as crianças dos 1.º e 2.º 

escalões do rendimento da comparticipação familiar, que frequentam creches com acordo de 

cooperação celebrado com o ISS.IP no âmbito do sistema de cooperação e, ainda, as Amas do 

ISS.IP, com efeitos ao mês de setembro do ano em curso (cerca de 35.000 crianças). 

Deste modo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe o alargamento progressivo da 

gratuitidade para todas as crianças que frequentem as creches do sistema de cooperação ou as 

amas do Instituto da Segurança Social, I.P. 


