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I. A Petição 

 

1. Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 20 de outubro de 2022, sendo dirigida ao 

Senhor Presidente da Assembleia da República. A 26 de outubro, por despacho do Senhor 

Vice-Presidente da Assembleia, Deputado Adão Silva, a petição foi remetida, para apreciação, 

à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão (CTSSI), tendo chegado ao 

conhecimento desta no dia seguinte. 

 

Trata-se de uma petição coletiva, nos termos do estatuído no n.º 3 do artigo 4.º da Lei do 

Exercício do Direito de Petição, doravante designada LEDP, aprovada pela Lei n.º 43/90, de 

10 de agosto (na redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, 

da Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto, da Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, que a republicou, e 

da Lei n.º 63/2020 de 29 de outubro). 

   

2. Objeto e motivação  

 

Os subscritores dirigem-se à Assembleia da República solicitando que a medida da 

gratuitidade da frequência de creche seja aplicada a todas as crianças nascidas em 2021. 

Justificando a sua pretensão, os peticionários explicam que a Portaria n.º 198/2022, de 27 de 

julho1, que veio regulamentar a lei que consagrou o alargamento progressivo da gratuitidade 

das creches e das amas do Instituto da Segurança Social, I. P.2, limitou o âmbito da sua 

aplicação às «crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021, inclusive», excluindo todas 

as crianças nascidas no mesmo ano, porém em data anterior.  

Para ilustrar a injustiça que consideram existir, os subscritores dão o exemplo de uma criança 

nascida a 31 de agosto, portanto, apenas um dia antes de uma outra criança nascida a 1 de 

setembro, com quem pode, inclusivamente, partilhar sala, mas que não beneficia do mesmo 

direito. 

 
1 «Regulamenta as condições específicas de concretização da medida da gratuitidade das creches e 
creches familiares, integradas no sistema de cooperação, bem como das amas do Instituto da 
Segurança Social, I. P.». 
2 Lei n.º 2/2022, de 3 de janeiro - Alargamento progressivo da gratuitidade das creches e das amas do 

Instituto da Segurança Social, I. P. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1990-73102175
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1990-73102175
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/198-2022-186721643
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/198-2022-186721643
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/2-2022-176907536
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Para os peticionários, a determinação da portaria viola o princípio da igualdade e contradiz a 

diretriz legislativa que lhe coube concretizar, na medida em que a Lei n.º 2/2022, de 3 de 

janeiro prevê que a medida da gratuitidade da frequência de creche beneficie, em 2022, todas 

as crianças que ingressem no primeiro ano de creche3.  

Nesse contexto, solicitam que a medida supra referida seja alargada a todas as crianças 

nascidas em 2021.  

 

3. Análise preliminar sobre a admissibilidade da petição 

 

1 - O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, o primeiro peticionário 

encontra-se corretamente identificado, mostrando-se ainda genericamente cumpridos os 

demais requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º da LEDP. 

 

Não parece, por outro lado, verificar-se nenhuma das causas para o indeferimento liminar 

previstas no artigo 12.º desta Lei, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o 

juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

 

De facto, a presente petição não só não comporta a dedução de uma pretensão ilegal, como 

também não visa a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos administrativos 

insuscetíveis de recurso, nem foi entregue a coberto de anonimato, apresentando-se 

fundamentada. 

  

Nesse sentido, propõe-se a admissão da presente petição. 

 

2 – Com interesse para apreciação presente petição, importa sublinhar que o artigo 2.º da Lei 

n.º 2/2022, de 3 de janeiro, determina que a gratuitidade da frequência de creche será 

alargada, de forma progressiva, 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.» 

 
3 Alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 2/2022 de 3 de janeiro. 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/2-2022-176907536
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/2-2022-176907536
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/162391909/202110251251/74161417/diploma/indice?q=exerc%C3%ADcio+direito+de+peti%C3%A7%C3%A3o+
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/2-2022-176907536
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/2-2022-176907536
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Conforme exposto pelos peticionários, a Portaria n.º 198/2022, de 27 de julho, que 

«regulamenta as condições específicas de concretização da medida da gratuitidade das 

creches e creches familiares, integradas no sistema de cooperação, bem como das amas do 

Instituto da Segurança Social, I. P.», estabelece, no n.º 1 do seu artigo 2.º, que a medida da 

gratuitidade da frequência de creche se a aplica a todas as crianças nascidas a partir de 1 de 

setembro de 2021, inclusive.  

 

No quadro parlamentar, cumpre referir que, na presente Legislatura, sobre a temática das 

creches, foram apresentadas as seguintes iniciativas: 

- Projeto de Lei n.º 75/XV/1.ª (PCP) — Cria o programa rede de creches públicas; (iniciativa 

rejeitada, na generalidade, na sessão plenária de 24 de junho de 2022) 

- Projeto de Lei n.º 120/XV/1.ª (PCP) — Propõe a criação de uma rede pública de creches 

como forma de garantir os direitos das crianças; (iniciativa rejeitada, na generalidade, na 

sessão plenária de 24 de junho de 2022) 

- Projeto de Resolução n.º 79/XV/1.ª (PAN) — Recomenda ao Governo que crie um 

mecanismo de comparticipação dos custos de inscrição e frequência para as crianças que 

ingressem em estabelecimento de natureza privada em virtude de ausência de oferta pública 

e inicie o processo de criação de uma rede pública de creches; (iniciativa rejeitada, na 

generalidade, na sessão plenária de 24 de junho de 2022) 

- Projeto de Lei n.º 279/XV/1.ª (PSD) — Alargamento da rede de lugares de creche e 

gratuitidade da frequência das creches; (iniciativa rejeitada, na generalidade, na sessão 

plenária de 7 de outubro de 2022) 

- Projeto de Lei n.º 281/XV/1.ª (IL) — Assegura a concretização de progressiva universalidade 

no acesso às creches, alargando a gratuitidade das creches ao sector privado (Alteração à 

Lei n.º 2/2022, de 3 de janeiro); (iniciativa rejeitada, na generalidade, na sessão plenária de 7 

de outubro de 2022) 

- Projeto de Lei n.º 287/XV/1.ª (PAN) — Alarga a gratuitidade da frequência de creche às 

crianças que ingressem em estabelecimento de natureza privada em virtude de ausência de 

oferta pública ou protocolada, alterando a Lei n.º 2/2022, de 3 de janeiro; (iniciativa rejeitada, 

na generalidade, na sessão plenária de 7 de outubro de 2022) 

- Projeto de Lei n.º 294/XV/1.ª (L) — Estabelece o dever de o Governo proceder ao 

levantamento e divulgação de dados referentes a creches e estabelecimentos públicos de 

educação pré-escolar e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/198-2022-186721643
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121469
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121557
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121530
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151878
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151882
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151898
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151907
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a partir dos 3 anos de idade; (iniciativa rejeitada, na generalidade, na sessão plenária de 7 de 

outubro de 2022) 

- Projeto de Lei n.º 296/XV/1.ª (BE) — Alarga os acordos de cooperação para o 

desenvolvimento de respostas sociais na valência de creche a entidades públicas; (iniciativa 

rejeitada, na generalidade, na sessão plenária de 7 de outubro de 2022) 

- Projeto de Resolução n.º 200/XV/1.ª (CH) — Pela garantia de creche gratuita em todo o 

território nacional. (iniciativa rejeitada, na generalidade, na sessão plenária de 7 de outubro 

de 2022) 

 

O Projeto de Resolução n.º 218/XV/1.ª (PSD) — Levantamento nacional do número de vagas 

em creche, também apresentado na atual Legislatura, foi aprovado e deu origem à Resolução 

da Assembleia da República n.º 75/2022, de 2 de novembro, que «Recomenda ao Governo 

que apure e divulgue o número de vagas nas creches dos setores privado e da economia 

social e solidária». 

 

Por último, dá-se nota de que, embora tenha sido apresentada na XIV Legislatura, foi 

tramitada na presente Legislatura uma petição sobre o tema das creches: a Petição n.º 

309/XIV/3.ª  — Por uma Primeira Infância sem discriminação, da iniciativa de Susana Tavares 

Batista (Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino 

Particular), com 213 subscritores. 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. Por se tratar de petição subscrita por 103 cidadãos, sendo admitida, deve ser nomeado 

relator, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 17.º da LEDP, não pressupondo, 

contudo, a sua apreciação em Plenário, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 24.º, nem a audição dos respetivos peticionários, de acordo com o n.º 1 do artigo 

21.º, não sendo igualmente obrigatória a publicação do respetivo texto em Diário da 

Assembleia da República, segundo o preceituado pelo n.º 1 do artigo 26.º, todos da 

LEDP.   

2. Atento o objeto da petição, sugere-se que, a final, seja remetido o respetivo texto e o 

relatório final que sobre ele recair aos Grupos Parlamentares e Deputados únicos 

representantes de um partido, para eventual exercício do direito de iniciativa legislativa 

no sentido preconizado pelos peticionários, conforme previsto na alínea d) do  n.º 1 do 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151909
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141827
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151877
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/75-2022-202899919
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/75-2022-202899919
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13679
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13679


   

Nota de Admissibilidade da Petição n.º 69/XV/1.ª                                                                                                                        6 

 

artigo 19.º da LEDP, bem como à Senhora Ministra da Ministra do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, para os efeitos tidos por convenientes, ao abrigo 

do disposto na alínea e) da norma supra mencionada.  

3. Dando cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 17.º da LEDP, esta Comissão 

deverá apreciar e deliberar sobre a presente petição no prazo de 60 dias a contar da 

data da sua admissão, descontados os períodos de suspensão do funcionamento da 

Assembleia da República, devendo o primeiro peticionário ser notificado do teor das 

deliberações que vierem a ser tomadas. 

 

 

Palácio de São Bento, 7 de novembro de 2022 

 

A assessora da Comissão 

 

Vanessa Louro 


