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Introdução 
 

A petição n.º 223/XIV/2.ª, petição coletiva subscrita por 13.721 cidadãos, deu entrada na 

Assembleia da República em 18 de março de 2021 e foi recebida na Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto no dia 24 do respetivo mês, na sequência de despacho do 

Vice-Presidente da Assembleia da República. 

 
I. A petição 

 
1. A petição alerta que a educação dos 0 aos 3 anos é um direito da criança, reconhecido 

na Convenção dos Direitos da Criança e que importa haver uma unidade e sequência 

em toda a pedagogia para a infância, garantindo uma intencionalidade e continuidade 

educativas entre a creche (etapa 0 —3 anos) e o jardim de infância (etapa 3 — 6 anos). 

Nesta sequência, solicita a alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo e a 

inclusão da educação dos 0-3 anos no sistema educativo, independentemente das 

entidades responsáveis pela sua promoção. 

2. Para o efeito apresenta os seguintes fundamentos, em resumo: 

2.1. A recomendação nº 3/2011 do Conselho Nacional de Educação; 

2.2. A recomendação da OCDE - Early Childhood Education: from 0 to 6 (leia-se Early 

Childhood Education and Care – Indicators); 

2.3. A recomendação da União Europeia – Proposal for Key Principles for Early 

Childhood Education and Care (2014) (leia-se Proposal for Key Principles of a 

Quality Framework for Early Childhood Education and Care (2014)); 

 

Assim, os peticionários propõem: 

a) a inclusão da educação dos 0 – 3 anos no sistema educativo, através da alteração 

da Lei de Bases do Sistema Educativo, passando a educação pré-escolar a designar-

se como educação de infância e destinando-se a todas as crianças desde o seu 

nascimento até à idade de ingresso no ensino básico, independentemente das 

entidades responsáveis pela sua promoção.  

 

II. Enquadramento 
 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o 

subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no 

artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LEDP, Lei nº 43/90, de 10 de agosto, 

alterada e republicada pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13592
https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-a-o_dos_direitos_da_crianca.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34444975/view?p_p_state=maximized
https://www.cnedu.pt/content/antigo/images/stories/Educao_dos_0-3.pdf
http://www.oecd.org/education/school/earlychildhoodeducationandcareindicators.htm
http://www.oecd.org/education/school/earlychildhoodeducationandcareindicators.htm
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
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2. Entende-se ainda que não se verificam razões para o indeferimento liminar da petição, 

nos termos do artigo 12.º da LEDP – pretensão ilegal; visar a reapreciação de decisões 

dos tribunais, ou de atos administrativos insuscetíveis de recurso; visar a reapreciação de 

casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, salvo 

se forem invocados ou tiverem ocorrido novos elementos de apreciação; apresentada a 

coberto do anonimato e sem possibilidade de identificação das pessoas de que provém; 

carecer de qualquer fundamento.  

3. Consultada a base de dados da atividade parlamentar não se verificaram iniciativas 

legislativas nem petições sobre matéria conexa. 

4. O Conselho Nacional de Educação, na Recomendação nº 3/2011 indica o seguinte:  

5. A 1.ª recomendação que “A qualidade da educação dos 0 aos 3 anos como factor de 

igualdade de oportunidades, de inclusão e coesão social aparece como uma necessidade 

emergente do processo de audição pública e de reflexão e como uma condição sine qua 

non de implementação dos direitos das crianças. De salientar que se tornou evidente o 

valor intrínseco da resposta creche como estrutura de educação das crianças dos 0 aos 3 

anos, independentemente do facto das famílias trabalharem ou não. Existe evidência que 

demonstra que a experiência de vida em grupo pode ser fundamental para as crianças de 

1,5 a 3 anos. Considera -se, ainda, que toda esta problemática deve ser encarada num 

continuum educativo que se desenvolve dos 0 aos 12 anos, conforme o Parecer n.º 8/2008 

do CNE. 

6. A 3.ª recomendação: 

6.1. ponto 1, “Reconhece-se que é prioritária uma alteração à Lei de Bases do Sistema 

Educativo (com carácter pontual, isto é, “cirúrgico”), estabelecendo que a educação 

começa aos 0 anos e que o Ministério da Educação deve assumir progressivamente 

uma responsabilização pela tutela da educação da faixa etária dos 0 -3. Este processo 

deve ser faseado, dada a complexidade das presentes estruturas que acolhem as 

crianças dos 0 aos 3 anos. No entanto, o Governo deverá agir em conformidade com 

este objectivo a longo prazo e garantir que as estruturas do Ministério da Educação e 

do Ministério da Solidariedade e Segurança Social trabalhem de modo articulado no 

âmbito das respectivas fronteiras, encontrando estratégias comuns de acção e 

concertação.”; 

6.2. ponto 2, que “Enquanto não houver uma decisão sobre se a tutela dos serviços para 

os 0 -3 anos deve passar para o Ministério da Educação, consideramos que os dois 

ministérios devem trabalhar em estreita coordenação no acompanhamento da 

expansão da rede de creches e amas co -configurando a melhor estratégia, numa 

tutela conjunta. As autarquias têm, aqui, um papel definitivo, dado serem as estruturas 

https://www.cnedu.pt/content/antigo/images/stories/Educao_dos_0-3.pdf
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que, a nível local, podem planificar concertadamente a rede de educação e cuidados 

às crianças destas idades. Assim, considera -se uma estratégia essencial a 

concertação entre o governo central e o governo local. Admite -se, por exemplo, a 

possibilidade de criar um gabinete conjunto, à semelhança do que se fez com a 

expansão do pré -escolar (Despacho n.º 186 ME/MSSS/MEPAT/96, de 9 de 

Setembro) que coordene esforços, garanta articulação e monitorize o trabalho 

conjunto das estruturas locais (direcções regionais de Educação, estruturas regionais 

da Segurança Social, autarquias, etc), calendarizando uma efectiva e urgente 

articulação de tutelas. Considera -se que a tutela inspectiva das creches deve passar 

desde já para o Ministério da Educação que assumirá a monitorização, no terreno, da 

qualidade das diferentes instituições, uma vez que já tem a tutela da inspecção da 

educação pré -escolar quer na rede pública, quer nas redes privada e solidária”; 

6.3. ponto 3, que deve ser revista a “Lei -Quadro da Educação Pré -Escolar (passando a 

chamar -se Lei -Quadro para a Educação dos 0 aos 6 anos) de modo a abranger a 

educação dos 0 aos 3 anos, garantindo princípios de equidade social, acessibilidade, 

oferta universal (progressiva) e, sem dúvida, a necessidade da intervenção precoce. 

Esta lei consagraria uma tutela comum ME/MTSS sobre os serviços destinados aos 

0 -3 anos e redefiniria políticas integradas, inclusivas e estruturantes, de modo a 

ultrapassar as práticas assistencialistas, não deixando de sublinhar a importância de 

um trabalho articulado e convergente entre MTSS e ME, enquanto a tutela não passar 

definitivamente para o ME que garantiria, no entanto, desde já, a tutela pedagógica”. 

 

III. Proposta de tramitação  

 
1. Face ao enquadramento exposto, propõe-se a admissão da petição. 

2. Admitida a petição e uma vez que se encontra subscrita por 13.721 peticionários, é 

obrigatória a audição dos peticionários perante a Comissão (artigo 21.º, n.º 1, da 

LEDP), a publicação da petição no Diário da Assembleia da República/DAR (artigo 

26.º, n.º 1, alínea a), idem) e a apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a), da 

LEDP). 

3. Considerando a matéria objeto da petição, propõe-se que se consulte o Ministro da 

Educação, o CNE - Conselho Nacional de Educação, o  Conselho de Escolas, a ANDE 

- Associação Nacional de Dirigentes Escolares, a ANDAEP - Associação Nacional 

de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, os sindicatos de docentes e de 

pessoal não docente, a CONFAP - Confederação Nacional das Associações de Pais, 

a CNIPE - Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de 
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Educação e a Associação Nacional de Municípios Portugueses para que se 

pronunciem sobre a mesma, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do 

artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º da LEDP. 

4. Sugere-se que, no final, e como providência julgada adequada, a Comissão pondere a 

remessa de cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao 

Governo, para tomada das medidas que entenderem pertinentes, nos termos do artigo 

19.º da LEDP. 

5. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da 

data da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 17.º da citada 

Lei. 

 
IV. Conclusão 
 
1. A petição é de admitir. 

2. Dado que tem 13.721 subscritores, é obrigatória a audição dos peticionários perante a 

Comissão, a publicação integral da petição no Diário da Assembleia da República e a 

apreciação em Plenário; 

3. Propõe-se que se consultem as entidades referidas no ponto III.3. sobre a petição, sem 

prejuízo de poderem ser requeridas ou obtidas informações e documentos de outras que 

a Comissão considere necessárias. 

 

Palácio de S. Bento, 01 de abril de 2021, 

O assessor da Comissão 
 
 
 

(Filipe Luís Xavier) 


