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NOTA TÉCNICA  

I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa 

 

Com a presente iniciativa visam os proponentes estabelecer a frequência facultativa dos 

alunos à disciplina de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento. Para o efeito 

substanciam que o artigo 43.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), no seu 

n.º 2, prevê que “O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo 

quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas”, devendo 

a oferta de uma disciplina no ensino público ser enquadrada em parceria com as 

famílias, respeitando as convicções políticas, éticas e religiosas destas. 

 

• Enquadramento jurídico nacional 

 

O artigo 43.º da CRP reconhece e garante dois direitos distintos (embora estreitamente 

correlacionados): a liberdade de aprender e ensinar (cfr. n.º 1) e o direito de fundação 

de escolas particulares e cooperativas (cfr. n.º 4). A liberdade de aprender e de ensinar 

engloba, entre outras, duas componentes: por um lado, a liberdade de escolha da escola 

e do tipo e ramo de ensino ou curso; por outro lado, a liberdade de ministrar o ensino 

sem sujeição a uma determinada orientação filosófica, estética, política, ideológica ou 

religiosa (cfr. n.º 2). Acresce que a não confessionalidade do ensino público, prevista no 

n.º 3 do mesmo preceito constitucional, é um direto corolário dos princípios da não-

confessionalidade da educação e da cultura e da laicidade do Estado (cfr. artigos 41.º e 

42.º da CRP). Assim perspetivada, a liberdade de ensino é fundamentalmente um direito 

a ensinar e a aprender sem impedimentos. 

 

Com efeito, o mencionado artigo 43.º é normativamente densificado respetivamente 

pelos artigos 73.º e 74.º da Lei Fundamental. De acordo com o primeiro, todos os 

cidadãos têm direito à educação (cfr. n.º 1), devendo o Estado promover a 

democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada 

através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de 

oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o 

desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, 

de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art43
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art41
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art42
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art73
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art74
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democrática na vida coletiva (cfr. n.º 2). Por seu o turno, o artigo 74.º reconhece o direito 

de todos os cidadãos ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades 

de acesso e êxito escolar (cfr. n.º 1), incumbindo ao Estado as seguintes tarefas (cfr. n.º 

2): assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito; criar um sistema público 

e desenvolver o sistema geral de educação pré-escolar; garantir a educação 

permanente e eliminar o analfabetismo; garantir a todos os cidadãos, segundo as suas 

capacidades, o acesso aos graus mais elevados do ensino, da investigação científica e 

da criação artística; estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de 

ensino; inserir as escolas nas comunidades que servem e estabelecer a interligação do 

ensino e das atividades económicas, sociais e culturais; promover e apoiar o acesso 

dos cidadãos portadores de deficiência ao ensino e apoiar o ensino especial, quando 

necessário; proteger e valorizar a língua gestual portuguesa, enquanto expressão 

cultural e instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades; 

assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura 

portuguesa; assegurar aos filhos dos imigrantes apoio adequado para efetivação do 

direito ao ensino. 

 

Através da Lei n.º 46/86, de 14 de outubro1, Lei de Bases do Sistema Educativo, o 

legislador ordinário estabeleceu o quadro geral do sistema educativo, definindo-o como 

o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela 

garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer o 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da 

sociedade (cfr. artigo 1.º da Lei de Bases do Sistema Educativo2). Para além do direito 

de todos à educação e à cultura e da especial responsabilidade do Estado na promoção 

da democratização do ensino e na garantia do direito a uma justa e efetiva igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolares (cfr. n.os 1 e 2 do artigo 2.º, da Lei de 

Bases do Sistema Educativo3), o respeito pelo princípio da liberdade de aprender e de 

ensinar, com tolerância para com as escolhas possíveis, deve ter em conta, 

designadamente, os seguintes princípios (cfr. n.º 3 do artigo 2.º, da Lei de Bases do 

 
1 Versão consolidada, que resulta das alterações promovidas pelas Leis n.os 115/97, de 19 de 

setembro, 49/2005, de 30 de agosto, e 85/2009, de 27 de agosto. 

2 Versão consolidada. 

3 Versão consolidada. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34444975/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/202009241043/70486658/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/202009241043/70486659/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/202009241043/70486659/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/conteudo/653145
https://dre.pt/application/conteudo/653145
https://dre.pt/application/conteudo/245336
https://dre.pt/application/conteudo/488826
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Sistema Educativo4): o Estado não pode atribuir-se o direito de programar a educação 

e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou 

religiosas; o ensino público não será confessional; é garantido o direito de criação de 

escolas particulares e cooperativas. Nos termos do n.º 4 do artigo 2.º, da Lei de Bases 

do Sistema Educativo5, o sistema educativo tem ainda que responder às necessidades 

resultantes da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e 

harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos 

livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do 

trabalho. Por fim, dever-se-á mencionar que, segundo o n.º 5 do artigo 2.º da Lei de 

Bases do Sistema Educativo6, a educação promove o desenvolvimento do espírito 

democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e 

à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e 

criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua transformação 

progressiva. 

 

É precisamente neste contexto que foi aprovado o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de 

julho, que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios 

orientadores da avaliação das aprendizagens. Com relevância para a questão aqui em 

análise, o artigo 15.º do Decreto-Lei referido 7 , sob a epígrafe «Cidadania e 

Desenvolvimento», dispõe sobre os pressupostos dos quais depende, no âmbito da 

Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, o desenvolvimento da componente 

Cidadania e Desenvolvimento. Desta forma, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, cabe 

a cada escola aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania, definindo: os 

domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano de 

 
4 Versão consolidada. 

5 Versão consolidada. 

6 Versão consolidada. 

7 O preâmbulo do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, refere expressamente que «[é] neste 

enquadramento que no presente decreto-lei se desafiam as escolas, conferindo-lhes autonomia 

para, em diálogo com os alunos, as famílias e com a comunidade, poderem: (…) ii) Implementar 

a componente de Cidadania e Desenvolvimento, enquanto área de trabalho presente nas 

diferentes ofertas educativas e formativas, com vista ao exercício da cidadania ativa, de 

participação democrática, em contextos interculturais de partilha e colaboração e de confronto 

de ideias sobre matérias da atualidade;». 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/202009241043/70486659/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/202009241043/70486659/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/conteudo/115652962
https://dre.pt/application/conteudo/115652962
https://dre.pt/application/conteudo/115652962
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escolaridade; o modo de organização do trabalho; os projetos a desenvolver pelos 

alunos que concretizam na comunidade as aprendizagens a desenvolver; as parcerias 

a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva de trabalho em rede, com 

vista à concretização dos projetos; a avaliação das aprendizagens dos alunos; a 

avaliação da estratégia de educação para a cidadania da escola. Por sua vez, o n.º 3 

do identificado artigo 15.º acorda que a componente de currículo de Cidadania e 

Desenvolvimento, integrando as matrizes de todas as ofertas educativas e formativas, 

dever-se-á, por um lado, constituir como uma área de trabalho transversal, de 

articulação disciplinar, com abordagem de natureza interdisciplinar e, por outro lado, 

mobilizar os contributos de diferentes componentes de currículo ou de formação, áreas 

disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com vista ao 

cruzamento dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação para a 

cidadania da escola, através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos 

alunos de cada turma. Finalmente, de acordo com o n.º 4 do preceito legal, a escola 

decide a forma como implementa a componente de Cidadania e Desenvolvimento no 

ensino secundário, podendo, entre outras opções, adotar: a oferta como disciplina 

autónoma; a prática de coadjuvação, no âmbito de uma disciplina; o funcionamento em 

justaposição com outra disciplina; a abordagem, no âmbito das diferentes disciplinas da 

matriz, dos temas e projetos, sob coordenação de um dos professores da turma ou 

grupo de alunos. 

 

O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, revogou o anterior Decreto-Lei n.º 139/2012, 

de 5 de julho8, que, com interesse para a questão que aqui nos ocupa, esclarecia no 

seu preâmbulo: «no presente diploma pretende-se que a educação para a cidadania 

enquanto área transversal seja passível de ser abordada em todas as áreas curriculares, 

não sendo imposta como uma disciplina isolada obrigatória, mas possibilitando às 

escolas a decisão da sua oferta nos termos da sua materialização disciplinar 

autónoma». Neste sentido, o artigo 3.º9, sob a epigrafe «Princípios orientadores», na 

sua alínea p), estabelecia que a organização e a gestão do currículo dos ensinos básico 

e secundário subordinam-se, entre outros, ao princípio do reforço do caráter transversal 

 
8 Versão consolidada, que resulta das alterações promovidas pelo Decretos-Lei n.os 176/2014 de 

12 de dezembro, 91/2013, de 10 de julho, e 17/2016, de 4 de abril 

9 Versão resultante do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74007253/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74007253/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/conteudo/178548
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530798/202009241518/73548873/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/conteudo/64297587
https://dre.pt/application/conteudo/64297587
https://dre.pt/application/conteudo/497860
https://dre.pt/application/conteudo/74007250
https://dre.pt/application/conteudo/74007250
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da educação para a cidadania, estabelecendo conteúdos e orientações programáticas, 

mas não a autonomizando como disciplina de oferta obrigatória. O n.º 1 do artigo 12.º 

10 , dispunha que as escolas dos 2.º e 3.º ciclos podiam oferecer componentes 

curriculares complementares com carga horária flexível que contribuíssem para a 

promoção integral dos alunos em áreas de cidadania, artísticas, culturais, científicas ou 

outras. Para além do mais, o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, previa, em 

complemento das atividades curriculares dos ensinos básico e secundário, que os 

agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas deviam organizar e realizar, 

valorizando a participação dos alunos, ações de formação cultural e de educação 

artística, de educação física e de desporto escolar, de educação para a cidadania, de 

inserção e de participação na vida comunitária, visando especialmente a utilização 

criativa e formativa dos tempos livres, orientadas, em geral, para a formação integral e 

para a realização pessoal dos alunos (cfr. n.º 6 do artigo 20.º). 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se estar 

pendente, neste momento, apenas a seguinte  iniciativa com objeto conexo com o 

do projeto de lei em análise: 

 

o Projeto de Resolução n.º 604/XIV/1.ª (CH) - Recomenda que a disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento seja uma unidade curricular opcional. 

 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar (AP) não se localizou 

qualquer iniciativa legislativa ou petição sobre matéria idêntica ou conexa na anterior 

legislatura. 

 

 
10 Versão resultante do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530798/202009241618/73548885/element/diploma?p_p_state=maximized#73548885
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530798/202009241618/73548885/element/diploma?p_p_state=maximized#73548885
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530798/202009241618/73548895/element/diploma?p_p_state=maximized#73548895
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45180
https://dre.pt/application/conteudo/74007250
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III. Apreciação dos requisitos formais 

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-Partido 

Popular (CDS-PP), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da CRP e do n.º 1 do 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder 

de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

b) do artigo 156.º da CRP e b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR, bem como dos grupos 

parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da CRP e da 

alínea f) do artigo 8.º do RAR. 

 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do RAR. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve 

exposição de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º 

do RAR. 

 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do RAR, uma vez que parece não infringir a CRP ou os princípios nela 

consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem 

legislativa. 

 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 15 de setembro de 2020. Foi admitido e 

baixou na generalidade à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto (8.ª), 

a 17 de setembro, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, tendo 

sido anunciado na sessão plenária do mesmo dia. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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A iniciativa altera o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que estabelece o currículo 

dos ensinos básicos e secundário e os princípios orientadores da avaliação das 

aprendizagens, que se verifica não ter sofrido qualquer modificação até à data, 

constituindo esta, em caso de aprovação, a sua primeira alteração conforme consta da 

mesma. 

 

O título da presente iniciativa legislativa - “Consagra a disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos” - traduz o seu objeto, 

mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. Todavia, em 

caso de aprovação, o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de 

apreciação na especialidade ou em redação final, para ir ao encontro das regras de 

legística formal, segundo as quais “o título de um ato de alteração deve referir o título 

do ato alterado, bem como o número de ordem de alteração”. Sugere-se, assim, a 

seguinte alteração ao título: “Estabelece o caráter facultativo da disciplina de Cidadania 

e Desenvolvimento, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 

de julho, que estabelece o currículo dos ensinos básicos e secundário e os princípios 

orientadores da avaliação das aprendizagens”. 

 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da CRP, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário da 

República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei 

formulário.  

 

No que respeita ao início de vigência, o projeto de lei estabelece, no seu artigo 3.º, que 

a sua entrada em vigor ocorrerá “no dia seguinte à sua publicação, e produz efeitos no 

ano letivo de 2021-2022”, estando assim em conformidade com o previsto no n.º 1 do 

artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos “entram em vigor no dia 

neles fixado, não podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio 

dia da publicação”.  

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 
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IV. Análise de direito comparado 

 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

De acordo com a rede EURIDYCE11, na sua Síntese, de fevereiro de 2018, sobre A 

Educação para a Cidadania nas Escolas da Europa 2017, «A educação para a cidadania 

é uma componente do currículo nacional em todos os níveis de ensino e em quase todos 

os países europeus. Na maioria dos sistemas educativos, os currículos nacionais têm 

um âmbito abrangente e cobrem as quatro áreas de competências − Interagir de forma 

eficaz e construtiva, pensar de forma crítica, atuar de maneira socialmente responsável 

e agir democraticamente.» Essa inclusão nos currículos nacionais, referem, decorre de 

uma de três abordagens: 

-  Como «tema transversal ao currículo: os objetivos, conteúdos ou resultados de 

aprendizagem relativos à educação para a cidadania designam-se como transversais 

ao currículo e o conjunto de professores partilha a responsabilidade pela sua 

transmissão.  

-  Integrada noutras disciplinas: os objetivos, conteúdos ou resultados de aprendizagem 

relativos à educação para a cidadania são incorporados no currículo de disciplinas ou 

áreas de aprendizagem mais amplas, frequentemente ligadas às humanidades ou às 

ciências sociais»; ou 

- Como «Disciplina autónoma: os objetivos, conteúdos ou resultados de aprendizagem 

relativos à educação para a cidadania estão circunscritos aos limites de uma disciplina 

essencialmente dedicada à cidadania». 

 

De destacar ainda a constatação de que «São vinte os sistemas educativos que 

ministram a educação para a cidadania como uma disciplina autónoma de caráter 

obrigatório, mas a duração da oferta apresenta variações substanciais. O número de 

anos de escolaridade em que a disciplina é ministrada varia entre 1 e 12 anos». 

 

De seguida, dá-se nota da situação em Espanha. 

 
11 Rede europeia que colige e difunde informação comparada sobre as políticas e os sistemas educativos 

europeus, sob a forma de estudos e análises comparadas sobre várias temáticas nas áreas da Educação e 

Formação, criada em parceria entre a Comissão Europeia e os Estados Membros em 1980. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/eurydice-brief-citizenship-education-school-europe-%E2%80%93-2017_en
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ESPANHA 

Em Espanha as competências em matéria de ensino dividem-se entre a administração 

central do Estado e as Comunidade Autónomas, competindo ao Governo definir um 

conjunto de aspetos comuns a todo o território nacional, designadamente o conteúdo 

mínimo dos currículos escolares. O sistema de ensino é comum a todo o território e 

compreende: 

-  A educação infantil (até aos 6 anos, não obrigatória); 

-  A educação básica, que compreende o ensino primário (que engloba seis anos de 

escolaridade, dos 6 aos 12 anos de idade) e o ensino secundário obrigatório (dos 12 

aos 16, e cuja compleição determina a primeira certificação oficial, através do título de 

«Graduado en Educación Secundaria Obligatoria» e permite o acesso ao ensino 

secundário superior ou o ingresso no mercado de trabalho); 

- A educação secundária superior, com a duração de dois anos letivos, geralmente 

frequentada por alunos dos 16 aos 18 anos, e com duas vertentes – a geral, que dá 

acesso ao ensino superior (Bachillerato), e a profissional (Formación Profesional de 

grado medio); 

- A educação superior, que compreende estudos universitários e estudos profissionais 

superiores (Formación Profesional de grado superior). 

 

Para além disso, existe a educação de adultos (Educación de las Personas Adultas) e 

os ensinos de línguas, artístico e desportivo. 

 

A principal legislação de referência para a matéria em causa na presente iniciativa 

legislativa é a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación e a Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que a alterou. Nos 

termos do artigo 18.º da primeira, o ensino primário inclui áreas de formação obrigatórias 

gerais (Ciências da Natureza; Ciências Sociais; Língua Castelhana e Literatura; 

Primeira Língua Estrangeira) e específicas (Educação Física; Religião ou Valores 

Cívicos e Sociais, mediante opção dos pais/encarregados de educação; e pelo menos 

mais uma disciplina determinada pela Comunidade de entre Educação Artística, 

Segunda Língua Estrangeira, Religião e Valores Cívicos e Sociais - estas duas últimas 

apenas no caso de não terem sido escolhidas pelos pais/encarregados de educação).  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20181206&tn=1#a18
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No ensino secundário, o esquema é semelhante, com a disciplina de Valores Éticos 

incluída na áreas de formação obrigatória específica (por escolha, dos pais ou do aluno, 

entre essa e  Religião) e como uma das áreas que as Comunidades podem incluir no 

currículo, nos moldes acima referidos (artigo 24.). 

 

Prevê ainda a Disposición adicional cuadragésima primera da Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, que «No currículo das diferentes etapas da educação básica, será 

considerada a aprendizagem da prevenção e resolução pacífica de conflitos em todas 

as áreas da vida pessoal, familiar e social, e dos valores que sustentam a democracia 

e os direitos humanos, que deve incluir, em qualquer caso, a prevenção da violência de 

género e o estudo do Holocausto Judeu como um facto histórico». 

 

O currículo do ensino primário encontra-se fixado no Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, nos termos 

do qual a disciplina de Valores Sociais e Cívicos engloba três módulos: A identidade e 

a dignidade da pessoa, A compreensão e o respeito nas relações interpessoais, A 

convivência e os valores sociais,  definindo-se para cada um os critérios de avaliação e 

os parâmetros de aprendizagem avaliáveis (Anexo II). 

 

O currículo do ensino secundário está previsto no Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. De referir que se excluem da avaliação final do ensino 

secundário obrigatório as disciplinas de Educação Física, Religião e Valores Éticos 

(artigo 21). 

 

Refira-se ainda que por via da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, na 

sua versão originária, tinham sido introduzidas as disciplinas de Educação para a 

cidadania e os direitos humanos (no ensino primário), Educação Ético-Cívica (no 

secundário obrigatório) e Filosofia e Cidadania (no Bachillerato)12, as quais geraram 

 
12 Reguladas nos Reales Decretos 1513/06,  de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación primaria, 1631/06, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20181206&tn=1#a24
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&p=20181206&tn=1#dacuadragesimaprimera
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2222
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2222
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2222&p=20140301&tn=1#anii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37&p=20170603&tn=1#a21
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1513-2006
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1631-2006
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contestação na sociedade espanhola, tendo levado a vários processos judiciais, com 

alguns encarregados de educação a alegarem objeção de consciência. O Tribunal 

Supremo veio decidir que esta questão não está abrangida pela objeção de consciência 

(esta e outras sentenças nesta matéria podem ser consultadas aqui), mas várias 

sentenças posteriores de Tribunais Superiores de Justicia de algumas Comunidades 

foram em sentido contrário 13 . O assunto terá, entretanto, sido levado ao Tribunal 

Constitucional e ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Em 2012, após as eleições, 

o novo Governo decidiu abolir aquela disciplina e em 2013 a reforma da educação 

operada pela já mencionada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa, introduz as novas disciplinas Valores Cívicos e Sociais e Valores 

Éticos, nos moldes já mencionados. 

 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas 

 

Sugere-se a consulta, em sede de apreciação na especialidade, das seguintes 

entidades: 

•           Ministro da Educação; 

• Conselho Nacional de Educação; 

• Conselho de Escolas; 

• Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas; 

• Associação Nacional de Dirigentes Escolares; 

• Confederação Nacional das Associações de Pais; 

• Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

 
Obligatoria e 1467/07, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato 

y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

13  Para mais detalhes, veja-se: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-

doctrinales/4541-el-devenir-judicial-de-la-asignatura-de-educacion-para-la-ciudadania-ii/  

https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1033998
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd1467-2007
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4541-el-devenir-judicial-de-la-asignatura-de-educacion-para-la-ciudadania-ii/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4541-el-devenir-judicial-de-la-asignatura-de-educacion-para-la-ciudadania-ii/
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Os proponentes juntaram ao projeto de lei a ficha de avaliação de impacto de género 

(AIG), em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, concluindo que 

a iniciativa legislativa tem um impacto neutro.  

 

• Linguagem não discriminatória 

 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 
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Resumo: Este artigo examina o impacto de iniciativas de envolvimento dos jovens na 

política, nomeadamente através da introdução de atividades que procuram ensinar 

“educação através da cidadania” na escola. Para os autores, educação através da 
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Resumo: «A educação para a cidadania tem sido uma preocupação dos pedagogos, 

das sociedades e dos sistemas educativos através dos tempos, embora a designação 
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assumida nem sempre tenha sido esta (expressões como educação cívica; formação 

pessoal e social foram utilizadas para designar uma área próxima da educação para a 

cidadania, em Portugal). Este artigo enfatiza a pertinência e a necessidade de reflectir 

e promover a educação para a cidadania na actualidade, em vários contextos, 

particularmente na escola, e de várias formas (disciplinar, transdisciplinar e 

interdisciplinar). Destaca-se e debate-se ainda um conjunto de oito temáticas, que 

deverão estar associadas à promoção da cidadania, bem como uma metodologia de 

natureza construtivista que inclua estratégias que mobilizem os domínios cognitivos; 

afectivo-motivacional; social e comportamental, nas diferentes etapas de 

desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos. Assim, os grandes oito temas da 

cidadania sugeridos são as concepções, atitudes e comportamentos referentes aos 

seguintes aspectos: o Estado e a nacionalidade; a religião e as diferentes manifestações 

religiosas; as relações do ser humano com a natureza e a organização socioeconómica; 

a estrutura e o papel da família, juntamente com os papéis associados ao género; os 

aspectos relacionados com a saúde e a segurança; as diferentes raças, etnias e 

culturas; a civilidade, a convivência social e regulação das relações interpessoais; e 

finalmente o modo de utilização das tecnologias da informação e comunicação». 

 

OLIVEIRA, António Cândido de - Carta do Conselho da Europa sobre a Educação para 

a Cidadania Democrática e a Educação para os Direitos Humanos : breves anotações. 

Revista das assembleias municipais. Braga. ISSN 2183-9581. No 8 (out.-dez. 2018), 

p. 27-38. Cota: RP-41 

Resumo: Neste artigo o autor vai tecer vários comentários à Carta do Conselho da 

Europa sobre a Educação e a Cidadania Democrática e a Educação para os Direitos 

Humanos. É um documento não vinculativo, que envolveu várias consultas e que 

reconhece que a «a educação é cada vez mais considerada um meio de combater o 

aumento da violência, do racismo, do extremismo, da xenofobia, da discriminação e da 

intolerância». A sua adoção pelos 47 estados-membros da Organização no quadro da 

Recomendação CM/Rec (2010)7 torna-a num documento que constitui uma importante 

referência para todos aqueles que se ocupam com a educação para a cidadania e os 

direitos humanos e que o autor explora nos seus comentários. 

 

SANTOS, Maria Emília Brederode Rodrigues dos [et. al.] - Educação para a cidadania 

[Em linha] : proposta curricular para os ensinos básico e secundário. [S.l. : s.n.], 
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2011. [Consult. 24 set. 2020]. Disponível na intranet da AR: <URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131809&img=1

6890&save=true>. 

Resumo: Este relatório resulta da decisão, em fevereiro de 2010, da Ministra da 

Educação, Isabel Alçada, de solicitar aos autores uma «proposta curricular de Educação 

para a Cidadania que respondesse às necessidades de formação dos jovens neste 

domínio, acompanhasse as tendências actuais e as recomendações a nível da União 

Europeia e organizasse as sucessivas medidas avulsas tomadas sob pressão de 

necessidades sociais sem resposta no currículo em vigor e acumuladas, como 

sugestões ou já mesmo como compromissos, nas Áreas Curriculares Não Disciplinares 

(ACND), ao longo da última década». 

O documento segue quatro linhas orientadoras: a importância da vivência da cidadania 

quer dentro, quer fora da escola; a participação de vários especialistas no processo de 

definição de um currículo; o olhar a criança como um cidadão e a autonomia do papel 

das escolas no desenvolvimento curricular. 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão. Eurydice - A educação para a cidadania nas escolas 

da Europa. [Em linha]. Bruxelas : Eurydice, 2006. [Consult. 24 set. 2020]. Disponível na 

intranet da AR: <URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=97122&img=83

88&save=true». 

Resumo: «O presente inquérito de Eurydice, que abrange 30 países da Rede Eurydice, 

analisa a forma como a educação para a cidadania é ensinada nas escolas. Este estudo 

foi solicitado pela presidência holandesa do Conselho da União Europeia, a qual esteve 

em funções de julho a dezembro de 2004. Um dos objetivos desta Presidência foi iniciar 

um debate com cidadãos e governos sobre os valores europeus comuns e sobre como 

alcançar uma plena integração e cooperação europeias. A este respeito, foi dada 

especial atenção à contribuição da educação para a coesão social, através de 

actividades destinadas a promover a cidadania activa.» 

O Relatório contém um anexo inteiramente dedicado a Portugal, avaliando-se as 

políticas educativas, a cidadania no currículo, a cidadania através da organização 

escolar e a participação ativa da escola, dos alunos e dos pais na vida da comunidade, 

bem como a competência dos professores no âmbito do ensino da cidadania, 

apresentando-se medidas para o futuro. 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131809&img=16890&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131809&img=16890&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=97122&img=8388&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=97122&img=8388&save=true
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UNIÃO EUROPEIA. Comissão. Eurydice - Citizenship Education in Europe [em linha]. 

Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012. [Consult. 24 set. 

2020]. Disponível na intranet da AR: <URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=111548&img=2

532&save=true». 

 

Resumo: A União Europeia tem vindo a desenvolver um conjunto de políticas e práticas 

no âmbito da disseminação da educação para a cidadania, políticas que envolvem 

professores, alunos, organizações, sociedade civil, governos. Estas políticas visam 

desenvolver competências sociais e cívicas nos mais jovens durante o seu percurso 

educacional. Este relatório visa apresentar, à luz das políticas acima referidas, a forma 

como estas políticas e medidas de educação para a cidadania evoluíram nos anos mais 

recentes nos países europeus. O relatório abrange as seguintes áreas essenciais para 

a oferta de educação para a cidadania:  

- Objetivos curriculares, abordagens e organização; 

- Participação dos estudantes e dos pais na escola; 

- Cultura escolar e participação dos estudantes na sociedade; 

- Avaliação da performance dos estudantes, das escolas e do sistema educativo; 

- Educação, formação e suporte para os professores e gestores das escolas. 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão. Eurydice - Citizenship Education at School in Europe 

[Em linha] : 2017. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 

[Consult. 24 set. 2020]. Disponível na intranet da AR: <URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124234&img=7

772&save=true». 

Resumo: O objetivo deste relatório é o de apresentar um quadro atual e compreensivo 

das políticas nacionais na área da educação para a cidadania nas escolas da Europa. 

Este documento é tanto mais importante porque os autores entendem que se vive um 

momento em que as exigências relativas às políticas de promoção de educação e 

formação nesta área estão a aumentar. 

O relatório divide-se em quatro capítulos cada um dos quais dirigindo-se a aspetos 

diferentes da educação para a cidadania: 

1 - Organização e conteúdos curriculares; 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=111548&img=2532&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=111548&img=2532&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124234&img=7772&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124234&img=7772&save=true
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2 – Ensino, aprendizagem e participação ativa; 

3 – Avaliação do estudantes e avaliação escolar; 

4 – Educação dos professores, desenvolvimento profissional e formação/suporte. 

 


