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parlamentares requerer a sua votação em separado, bem como formular propostas de alteração - cfr. artigo 137.º do 
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PARTE I – CONSIDERANDOS 

a) Nota introdutória 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) tomou a iniciativa de 

apresentar à Assembleia da República, exercendo os poderes que aos 

Deputados são conferidos pelas alíneas b) do artigo 156.º da Constituição e b) 

do n.º 1 do artigo 4.º do RAR, o Projeto de Lei n.º 75/XV/1.ª (BE) - Cria o 

programa rede de creches públicas. 

A iniciativa deu entrada a 18 de maio de 2022, tendo sido admitida e, por 

despacho de Sua Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, baixou, na 

generalidade, à Comissão de Educação e Ciência, no mesmo dia. 

O Projeto de Lei n.º 75/XV/1.ª (BE) é subscrito por cinco Deputados do Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda. 

O Projeto de Lei em apreço encontra-se, ainda, redigido sob a forma de artigos 

e é precedido de uma breve justificação ou exposição de motivos, cumprindo, 

assim, os requisitos formais previstos nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 124.º 

do RAR. Cumpre ainda o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário dos 

diplomas2 e na alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR, tendo um título que 

traduz sinteticamente o seu objeto principal. 

Também os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do artigo 120.º 

do RAR, são respeitados, na medida em que não parece infringir a Constituição 

ou qualquer princípio nela consignado e define o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

 
2 Aprovada pela Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, com as alterações introduzidas pelas Lei n.º 2/2005, 
de 24 de janeiro, Lei n.º 26/2006, de 30 de junho, Lei n.º 42/2007, de 24 de agosto, e Lei n.º 43/2014, de 
11 de julho. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121469
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121469
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Em caso de aprovação, revestirá a forma de lei, sendo objeto de publicação na 

1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da 

lei formulário. 

O Projeto de Lei não suscita qualquer questão relacionada com a linguagem 

discriminatória em relação ao género, tendo, conforme a ficha de avaliação de 

impacto de género (AIG), um impacto neutro. 

A Comissão de Educação e Ciência é competente para a elaboração do 

respetivo parecer. 

 

b) Motivação, objeto e conteúdo da iniciativa legislativa  

No momento expositivo, os proponentes realçam que «O Parecer n.º 8/2008 do 

Conselho Nacional de Educação sobre "A Educação das Crianças dos 0 aos 12 

anos" salienta que "[a] educação dos 0 aos 6 anos é decisiva como pilar para o 

desenvolvimento educativo das crianças e é fator de equidade"», bem como o 

«Seminário da “Educação das crianças dos 0 aos 3 anos” (realizado no CNE em 

18 de novembro de 2010) concluiu que “o direito à creche” é um direito a ser 

reconhecido “enquanto serviço educativo” que tem “um valor intrínseco e pode 

contribuir para o desenvolvimento das crianças” (CNE, 2011)». 

Continuam, referindo que «Conforme o Estado da Educação 2019 (CNE, 2020), 

o número de respostas sociais para a primeira infância tem vindo a decrescer 

desde 2014 ao mesmo tempo que a procura de creche tem aumentado. A falta 

de vagas e a escassa oferta pública fazem com que frequentemente seja mais 

caro ter uma criança na creche do que um jovem numa universidade privada. 

Este quadro limita o acesso das famílias à creche e ignora que a criança é um 

sujeito de direitos desde que nasce».  

Entendem que «O custo das creches relaciona-se com duas opções de política: 

a) as creches não estão inseridas no sistema de ensino, mas na Segurança 
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Social, pelo que a oferta está essencialmente sob a gestão do setor privado e do 

setor social (IPSS); b) as creches são vistas como assistência às famílias e não 

no quadro dos direitos da infância, o que contribui para desresponsabilizar o 

Estado». 

Referem que «Esta falta de creches é reconhecida pelo Plano de Recuperação 

e Resiliência (PRR), que, reportando-se aos dados da Carta Social de 2019, 

salienta “uma insatisfatória cobertura média das respostas e equipamentos 

sociais (...) para a 1ª infância 48,4% (creches)” - uma cobertura insatisfatória que 

se faz sentir de forma particularmente aguda nas áreas metropolitanas de Lisboa 

e do Porto. Por essa razão, o PRR incluiu no seu 6.º Pilar “Políticas para a 

próxima geração, crianças e jovens, incluindo educação e habilidade” o objetivo 

de “[a]umentar a capacidade de resposta em creche, fundamentalmente nos 

territórios que ainda têm níveis de cobertura mais baixos”». 

Da mesma forma, entendem que «Para fazer face a este problema, alguns 

passos já foram dados com a Lei n.º 2/2022 de 3 de janeiro mas são 

insuficientes. A lei prevê o alargamento progressivo da gratuitidade das creches 

e das amas do Instituto da Segurança Social, I. P. da seguinte forma: em 2022, 

a todas as crianças que ingressem no primeiro ano de creche; em 2023, a todas 

as crianças que ingressem no primeiro ano de creche e às crianças que 

prossigam para o 2.º ano; 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». Assim, 

em seu entender «Este alargamento da gratuitidade, no entanto, só será efetivo 

com a ampliação da Rede Pública de Creches, com vista a proporcionar um 

número de vagas suficiente e bem distribuído no território». 

Terminam a exposição, dizendo que «A criação de um Programa Rede de 

Creches Públicas, permitirá responder a essa debilidade social do país e 

concretizar o direito à creche como parte dos direitos constitucionais das 

crianças ao desenvolvimento integral (artigo 69.º) e à Educação (artigo 73.º). 

Para além do levantamento das necessidades e do reforço da oferta, esse 
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programa terá como objetivo garantir a gratuitidade de frequência de creche a 

todas as crianças».  

 

Para tal, apresentam o referido diploma, que se desdobra em 5 artigos: 

• Artigo 1.º - Objeto; 

• Artigo 2.º - Programa Rede de Creches Públicas; 

• Artigo 3.º - Inclusão da Rede de Creches no Sistema Educativo; 

• Artigo 4.º - Regulamentação; 

• Artigo 5.º - Entrada em vigor. 

 

c) Enquadramento jurídico nacional e enquadramento parlamentar 

Remete-se, no que tange à análise das matérias de enquadramento jurídico 

nacional e internacional, para o detalhado trabalho vertido na Nota Técnica que 

acompanha o Parecer. 

No que ao enquadramento parlamentar concerne, transcreve-se o seguinte3: 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se encontrou 

qualquer iniciativa pendente com objeto conexo com o do projeto de lei em 

análise. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

A mesma AP devolve os seguintes antecedentes sobre matéria conexa com a 

da presente iniciativa: 

 
3 Ver páginas 4 e seguintes da Nota Técnica anexa. 
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Nº Título Data Autor Votação Publicação 

 XIV/3.ª – Projeto de Lei 

965 
Cria o Programa Rede de 

Creches Públicas 

2021-

10-04 
BE 

Rejeitado 

Contra: PS, 

PSD, CDS-PP, 

IL 

Abstenção: CH  

A Favor: BE, 

PCP, PAN, 

PEV, Cristina 

Rodrigues 

(Ninsc), 

Joacine Katar 

Moreira (Ninsc) 

[DAR II 

série A n.º 

10, 

2021.10.01, 

da 3.ª SL da 

XIV Leg 

(pág. 36-

37)] 

 XIV/1.ª – Projeto de Lei 

371 

Propõe medidas para o 

alargamento da gratuitidade das 

creches e soluções equiparadas 

2020-

05-13 
PCP 

Aprovado 

A Favor: PS, 

BE, PCP, PAN, 

PEV, Cristina 

Rodrigues 

(Ninsc), 

Joacine Katar 

Moreira (Ninsc) 

Abstenção: CH 

[DAR II 

série A n.º 

21, 

2021.10.19, 

da 3.ª SL da 

XIV Leg 

(pág. 5-7), 

Alteração 

do texto 

inicial do 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121153
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121153
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121153
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/010/2021-10-01/36?pgs=36-37&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/010/2021-10-01/36?pgs=36-37&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/010/2021-10-01/36?pgs=36-37&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/010/2021-10-01/36?pgs=36-37&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/010/2021-10-01/36?pgs=36-37&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/010/2021-10-01/36?pgs=36-37&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/010/2021-10-01/36?pgs=36-37&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/010/2021-10-01/36?pgs=36-37&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44841
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44841
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44841
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC


 
Comissão de Educação e Ciência 

 

8 
 

Nº Título Data Autor Votação Publicação 

Contra: PSD, 

CDS-PP, IL 

projeto de 

lei] 

 

De realçar que: 

• O Projeto de Lei n.º 371/XIV/1.ª (PCP) deu origem à Lei n.º 

2/2022 -  Alargamento progressivo da gratuitidade das creches e das 

amas do Instituto da Segurança Social, I. P..  

 

d) Consultas e contributos 

Dá-se conta, na Nota Técnica, de que estando em causa a vinculação de 

docentes ao quadro de pessoal e como tal uma alteração na sua situação laboral, 

sugere-se que a Comissão, em sede de apreciação na especialidade, promova 

a apreciação pública da iniciativa, nos termos e para os efeitos do artigo 134.º 

do Regimento. 

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

seguintes entidades, sugestões que entendemos serem de acompanhar: 

• Ministro da Educação; 

• Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 

• ACPEEP - Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de 

Ensino Particular. 

 

PARTE II - OPINIÃO DO (A) DEPUTADO(A) AUTOR(A) DO PARECER 

O signatário do presente parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua 

opinião política sobre o Projeto de Lei n.º 75/XV/1.ª (BE), reservando a seu grupo 

parlamentar a respetiva posição para o debate em Plenário. 

https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/03/021/2021-10-19/5?pgs=5-7&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44841
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=33529
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=33529
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121469
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PARTE III - CONCLUSÕES 

O Projeto de Lei n.º 75/XV/1.ª (BE) foi apresentado nos termos constitucionais, 

legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e 

de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em Plenário da 

Assembleia da República. 

 

 

PARTE IV - ANEXOS 

A Nota Técnica referente à iniciativa em análise está disponível através desta 

ligação. 

 

Palácio de S. Bento, 14 de junho de 2022 

 

O Deputado autor do Parecer                     O Presidente da Comissão 

  

 

        (Fernando José)                                            (Alexandre Quintanilha) 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121469
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764f454e465179394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3259354d7a45305a54526c4c545a694e5451744e4751344e7930344f5756684c574d784d32466a5a544d354d54566b4e7935775a47593d&fich=f9314e4e-6b54-4d87-89ea-c13ace3915d7.pdf&Inline=true

