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PARTE I – CONSIDERANDOS 

 

1.1. Nota introdutória 

 
O Grupo Parlamentar do CHEGA tomou  a iniciativa de apresentar à Assembleia 

da República o Projeto de Lei n.º 101/XV/1.ª (CH)  com o título “Novo regime 

jurídico da lecionação e da organização da disciplina e área curricular de 

Cidadania e Desenvolvimento (CD) nos estabelecimentos dos ensinos básico e 

secundário ”. 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido 

CHEGA (CH), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição da 

República Portuguesa (Constituição) e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da 

Assembleia da República (Regimento), 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 Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como 

dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 

180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

O Projeto de Lei deu entrada a 01 de junho de 2022, foi admitido a 8 de junho e 

baixou na generalidade, à Comissão de Educação e Ciência (8.ª), por despacho 

do Presidente da Assembleia da República, para a elaboração do respetivo 

parecer, tendo sido anunciado na sessão plenária do dia 9 de junho.  

 

1.2. Âmbito da Iniciativa 

 

O Grupo Parlamentar do Partido CHEGA propõe com a presente iniciativa 

aprovar o novo regime jurídico da lecionação e da organização da disciplina e 

área curricular de Cidadania e Desenvolvimento (CD) nos estabelecimentos dos 

ensinos básico e secundário. 

A presente iniciativa pretende que a área curricular de Cidadania e 

Desenvolvimento funcione em regime de oferta obrigatória em todos os 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121518
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estabelecimentos dos ensinos básico e secundário e que, de forma a contemplar 

o princípio de autonomia entre Educação e o Ensino, a sua frequência seja 

opcional. 

Assim, o presente projeto de lei propõe estabelecer um regime jurídico para a 

lecionação e organização da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento nos 

estabelecimentos dos ensinos básico e secundário e inclui também a alteração 

aos artigos 13.º, 14.º, e 29.º e a revogação do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho.  

Os proponentes fundamentam a sua iniciativa com base, nomeadamente, nos 

seguintes argumentos: 

• O dever de se reconhecer à Família a tutela primordial sobre a educação dos 

seus educandos; 

• O Ensino (prerrogativa do Estado) e a Educação (prerrogativa da Família) 

não poderem ser ideologicamente programados por nenhum Governo;  

• A área curricular de Cidadania e Desenvolvimento ser um domínio da 

preparação da cidadania que não pode viciar as relações institucionais e de 

autonomia e interdependência entre a Família e a Escola; 

• A necessidade de uma participação ativa, por parte dos encarregados de 

educação na escolha de programas e atividades desenvolvidas em contexto 

de sala de aula; 

• A garantia de um elevado nível de formação intelectual e académica a quem 

leciona a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 

O projeto de lei apresentado determina ainda que as habilitações profissionais 

para a lecionação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento sejam fixadas 

por despacho do membro do Governo responsável pela área da Educação, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de 

maio, no prazo de 120 dias a contar da data da sua entrada em vigor. 

1.3. Análise da Iniciativa 

A iniciativa é composta por treze artigos, a saber:  
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• Artigo 1.º - Objeto; 

• Artigo 2.º - Âmbito de aplicação; 

• Artigo 3.º - Ensino da disciplina de CD 

• Artigo 4.º - Currículo escolar; 

• Artigo 5.º- Frequência da disciplina de CD; 

• Artigo 6.º- Anulação da matrícula; 

• Artigo 7.º- Turmas de CD; 

• Artigo 8.º- Assiduidade e avaliação; 

• Artigo 9.º- Recrutamento e seleção; 

• Artigo 10.º - Área de recrutamento; 

• Artigo 11.º- Alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 

• Artigo 12.º- Norma revogatória; 

• Artigo 13.º - Entrada em vigor. 

 

Conforme é explicitado na nota técnica, a iniciativa em apreço suscita algumas 

dúvidas sobre o cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento, 

que estabelece que «não são admitidos projetos e propostas de lei ou propostas 

de alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados», 

mas que são suscetíveis de serem eliminadas ou corrigidas em sede de 

discussão na especialidade. 

 

1.3.1. Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)  

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

não há iniciativas legislativas ou petições com objeto conexo com o do projeto 

de lei em análise. 

 

1.3.2. Enquadramento jurídico nacional e de legislação comparada  
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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. 

 

PARTE II – OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER 

 

A signatária do presente parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua 

opinião política sobre o Projeto de Lei n.º 101/XV/1.ª (CH)  com o título “Novo 

regime jurídico da lecionação e da organização da disciplina e área curricular de 

Cidadania e Desenvolvimento (CD) nos estabelecimentos dos ensinos básico e 

secundário ”,  reservando o seu Grupo Parlamentar a sua posição para o debate 

em Plenário. 

 

PARTE III – CONCLUSÕES 

 

O Projeto de Lei n.º 101/XV/1.ª (CH)  com o título “Novo regime jurídico da 

lecionação e da organização da disciplina e área curricular de Cidadania e 

Desenvolvimento (CD) nos estabelecimentos dos ensinos básico e 

secundário ”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. 

 

 

Palácio de S. Bento,  20  de junho de 2022 

 

 

A Deputada Relatora,    O Presidente da Comissão, 

 

 

(Gabriela Fonseca)      (Alexandre Quintanilha)  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121518
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121518
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PARTE IV – ANEXOS 

 

A Nota Técnica referente à iniciativa em análise está disponível na página da 

mesma. 

 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764f454e465179394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a426d4d44557a597a5a6c4c54526d4d4463744e4463335a6930344e6a55324c54526d4d6d593459574a6c4e4755304d4335775a47593d&fich=0f053c6e-4f07-477f-8656-4f2f8abe4e40.pdf&Inline=true

