
 

Comissão de Educação e Ciência 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parecer Autor: Carla Sousa (PS) 

Projeto de Lei n.º 229/XV/1.ª (PCP) – Estabelece medidas de redução do número de 

alunos por turma visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131761


 

Comissão de Educação e Ciência 

2 

 

  

 

ÍNDICE 

 

 

 

PARTE I – CONSIDERANDOS 

PARTE II - OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER 

PARTE III – CONCLUSÕES 

PARTE V – ANEXOS 

 

  

  



 

Comissão de Educação e Ciência 

3 

 

 

PARTE I – CONSIDERANDOS 

1. Nota introdutória  

O Projeto de Lei n.º 229/XV/1.ª é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, subscrita por seis deputados, que visa estabelecer medidas de 

redução do número de alunos por turma com o propósito de melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem na educação pré-escolar, no ensino básico, no ensino secundário 

e no ensino recorrente portugueses.  

Foi apresentado à Assembleia da República no dia 19 de julho de 2022, tendo sido 

admitido e baixado, no dia 20 de julho de 2022, à Comissão de Educação e Ciência, 

competente em razão da matéria, por despacho de Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento 

da Assembleia da República (RAR). 

A Constituição da República Portuguesa (CRP), no artigo 167.º («Iniciativa da lei e do 

referendo»), e o Regimento da Assembleia da República (RAR), no artigo 119.º 

(«Iniciativa»), definem os termos de subscrição e apresentação à Assembleia da 

República de iniciativas legislativas. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do 

disposto na alínea b) do artigo 156.º da CRP e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do 

RAR, bem como dos grupos parlamentares, por determinação da alínea g) do n.º 2 do 

artigo 180.º da CRP e da alínea f) do artigo 8.º do RAR. Em conformidade com o n.º 2 

do artigo 119.º do RAR, a iniciativa em análise no presente parecer assume a forma de 

projeto de lei. 

De acordo com a Nota Técnica, de 8 de setembro de 2022 e elaborada ao abrigo do 

disposto no artigo 131.º do Regimento da Assembleia da República, que se anexa ao 

presente parecer, o Projeto de Lei n.º 229/XV/1.ª (PCP) cumpre os requisitos formais 

previstos nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR, na medida em que se 

encontra redigido sob a forma de artigos e é precedido de uma breve exposição de 

motivos.  
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O mesmo documento confirma o cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei 

formulário dos diplomas1 e na alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR, considerando 

que a iniciativa tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto principal, «embora 

possa ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade 

ou em redação final». 

A propósito dos limites à admissão das iniciativas, a nota técnica confirma que são 

respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 120.º do RAR, uma vez que a iniciativa legislativa define concretamente o sentido 

das modificações a introduzir na ordem legislativa. Porém, segundo o mesmo 

documento, a iniciativa suscita algumas dúvidas sobre o cumprimento do disposto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 120.º do RAR, destacando os artigos 3.º a 8.º da iniciativa, 

«que poderão suscitar dúvidas relativamente ao respeito pelo princípio da separação de 

poderes, subjacente ao princípio do Estado de direito democrático e previsto nos artigos 

2.º e 111.º da Constituição». No entanto, conclui que o exposto não inviabiliza a 

discussão do projeto de lei, porque prevalece a possibilidade de eliminar ou corrigir a 

norma em sede de discussão na especialidade. 

Relativamente à conformidade com regras de legística formal2, é referida a opção do 

legislador por aprovar um novo regime, ao invés de alterar o Despacho Normativo n.º 

10/2018, de 19 de junho, que estabelece o regime de constituição de grupos e turmas 

e o período de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino no âmbito 

da escolaridade obrigatória, pelo que, segundo a nota técnica, «não deixa de ser 

questionável, em termos de segurança jurídica, a adequação de tal opção e do recurso 

à revogação tácita do despacho em causa».  

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

166.º da Constituição, devendo 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. 

 
1 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. 
2 Guia de Legística para a Elaboração de Atos Normativos 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
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Do ponto de vista da sistemática, o Projeto de Lei n.º 229/XV/1.ª (PCP) é composto por 

onze artigos, conforme segue: 

Artigo 1.º Objeto e âmbito 

Artigo 2.º Constituição de turmas 

Artigo 3.º Estabelecimentos de educação pré-escolar 

Artigo 4.º Constituição de turmas no 1.º ciclo do ensino básico 

Artigo 5.º Constituição de turmas do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico 

Artigo 6.º Constituição de turmas no ensino secundário 

Artigo 7.º Cursos profissionais do 3.º ciclo e do ensino secundário 

Artigo 8.º Ensino Recorrente 

Artigo 9.º Disposições comuns à constituição de turmas 

Artigo 10.º Homologação da constituição de turmas 

Artigo 11.º Entrada em vigor 

 

2. Objeto, motivação e conteúdo da iniciativa legislativa 

O Projeto de Lei n.º 229/XV/1.ª (PCP) pretende regular a constituição de turmas nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino no âmbito da escolaridade 

obrigatória3.   

Na exposição de motivos, os proponentes sublinham a importância de reduzir o número 

de alunos por turma, de forma a garantir a igualdade de oportunidades e a superação 

das desigualdades económicas sociais e culturais entre alunos. Para os autores da 

iniciativa legislativa, este dever jurídico que cabe ao Estado por força do artigo 73.º da 

Constituição da República Portuguesa (CRP), «tem sido desrespeitado de forma 

flagrante por sucessivos governos que, apostando numa política de desmantelamento 

da escola pública democrática e do seu papel, aprofundaram medidas de degradação 

das condições de organização pedagógica e de funcionamento.». 

 
3 Vide artigo 1.º do Projeto de Lei n.º 229/XV/1.ª (PCP). 



 

Comissão de Educação e Ciência 

6 

 

Neste seguimento, os proponentes consideram que «a redução do número de alunos 

por turma realizada nos últimos anos foi claramente insuficiente», o que ganha particular 

relevância se for tido em conta o contexto epidémico vivido e a necessidade de 

recuperar aprendizagens. Neste sentido, a iniciativa legislativa consagra novos limites 

de alunos para a constituição de turmas no 1.º ciclo do ensino básico (Artigo 4.º), no 2.º 

e 3. do ensino básico (artigo 5.º), no ensino secundário (artigo 6.º), nos cursos 

profissionais do 3.º ciclo e do ensino secundário (artigo 7.º) e no ensino recorrente 

(artigo 8.º). Assinala-se, ainda, que a iniciativa legislativa consagra a sua entrada em 

vigor no dia seguinte à sua publicação e produz efeitos no ano letivo que se inicia após 

o Orçamento do Estado subsequente, sem prejuízo de competir ao Governo a criação 

de condições para que a mesma produza efeitos ainda em 2022, considerando a 

disponibilidade orçamental para o ano económico, incluindo a possibilidade de recurso 

a financiamento comunitário (Artigo 11.º). 

3. Enquadramento jurídico 

Atendendo ao objeto do Projeto de Lei n.º 229/XV/1.ª (PCP), importa considerar no 

ordenamento jurídico português, em especial, os seguintes diplomas e instrumentos em 

vigor: 

• Constituição da República Portuguesa (artigos 73.º e 74.º); 

• Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, que define as Bases do Sistema Educativo 

(artigos 2.º, 4.º, 5.º, 6.º e 10.º); 

• Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, que estabeleceu a universalidade da educação 

pré-escolar para as crianças a partir do ano em que atinjam os 4 anos de idade 

(artigo 1.º); 

• Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, que estabeleceu os 

procedimentos da matrícula e respetiva renovação e as normas a observar na 

distribuição de crianças e alunos.  

• Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho5, que estabelece o regime 

de constituição de grupos e turmas e o período de funcionamento dos 

estabelecimentos de educação e ensino no âmbito da escolaridade obrigatória. 
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4. Iniciativas legislativas, projetos de resolução e petições pendentes sobre 

matéria conexa 

Da pesquisa efetuada à base de dados da Atividade Parlamentar (AP) verificou-se 

não estar pendente, neste momento, nenhuma iniciativa ou petição com objeto 

conexo com o projeto de lei em análise.  

5. Antecedentes parlamentares  

Sobre matéria relacionada com a tratada no Projeto de Lei n.º 229/XV/1.ª (PCP) foram 

identificados os seguintes antecedentes parlamentares: 

• Projeto de Lei n.º 739/XIV/2.ª (PCP), que estabelece medidas de redução do 

número de alunos por turma visando a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. 

• Projeto de Lei n.º 695/XIV/2.ª (BE), que estabelece um número máximo de 

alunos por turma. 

• Projeto de Lei n.º 677/XIV/2.ª (PEV), que diminui o número máximo de alunos 

permitido por turma. 

• Projeto de Lei n.º 449/XIV/1.ª (BE), que estabelece um número máximo de 

alunos por turma no ano letivo de 2020/2021 na educação pré-escolar e nos 

ensinos básico e secundário devido à pandemia da COVID-19. 

• Projeto de Lei n.º 148/XIV/1.ª (PCP), que estabelece medidas de redução do 

número de alunos por turma visando a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem.  

• Projeto de Lei n.º 16/XIV/1.ª (PEV), que estipula o número máximo de alunos por 

turma.  

• Petição n.º 126/XIV/1.ª, pela redução do número de alunos por turma a partir de 

2020/2021. 

• Petição n.º 109/XIV/1.ª, pela redução do número de alunos por turma, pelo 

rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente 

nas Escolas. 
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6. Consultas e contributos  

A título facultativo é sugerido na nota técnica, que seja promovida a consulta do Ministro 

da Educação, do CNE – Conselho Nacional de Educação, do Conselho de Escolas, da 

ANDE – Associação Nacional de Dirigentes Escolares, da ANDAEP – Associação 

Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, da FENPROF – Federação 

Nacional dos Professores, da FNE – Federação Nacional de Educação, da AEEP – 

Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, da ANMP – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, da CNIPE – Confederação Nacional 

de Educação e da CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais.  

 

PARTE II - OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER 

A relatora do presente Parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua posição sobre 

a proposta em apreço, que é de «elaboração facultativa», conforme disposto no n.º 3 do 

artigo 137.º do Regimento da Assembleia da República.  

 

PARTE III – CONCLUSÕES 

A Comissão de Educação e Ciência, em reunião realizada no dia 21 de setembro de 

2022, aprova o seguinte parecer:  

1. O Projeto de Lei n.º 229/XV/1.ª, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, estabelece medidas de redução do número de alunos por 

turma visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

2.  A iniciativa legislativa em análise no presente Parecer reúne os requisitos 

constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em Plenário da 

Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e 

subsequentes sentidos de voto para o debate. 

 

PARTE V – ANEXOS 
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Nota técnica, datada de 8 de setembro de 2022 e elaborada ao abrigo do disposto no 

artigo 131.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

Palácio de S. Bento, 21 de setembro de 2022. 

 

A Deputada Relatora 

 

O Presidente da Comissão 

 

(Carla Sousa) (Alexandre Quintanilha) 

 


