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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Desde setembro que as creches do sector social e solidário são gratuitas para crianças nascidas

a partir de 1 de setembro de 2021 (Portaria n.º 198/2022, de 27 de julho, alterada pela Portaria

n.º 304/2022, de 22 dezembro, diploma que vem clarificar alguns serviços e atividades

abrangidas pela gratuitidade).

O alargamento ao setor privado está implementado desde 1 de janeiro de 2023, tendo a

respetiva regulamentação sido publicada pela Portaria n.º 305/2022, de 22 de dezembro, que

regulamenta o alargamento da medida da gratuitidade das creches às crianças que frequentem

creches licenciadas da rede privada.

De fora do âmbito destes normativos ficaram as creches sob gestão direta das autarquias locais.

Sendo pacífico o entendimento de que estes equipamentos não se encontram inseridos na rede

privada, cooperativa ou de solidariedade social, pelo que as autarquias questionam se estes

estabelecimentos integram, ou não, a rede pública, para, em função da resposta obtida,

promover o enquadramento desta temática na política pública de natalidade.

Se para a educação pré-escolar a Lei 5/97, de 10 de fevereiro (Lei-Quadro da Educação Pré-

Escolar) determina, no seu artigo 13.º sob a epígrafe “Rede pública”, que:

“Consideram-se integrados na rede pública os estabelecimentos de educação pré-escolar a

funcionar na direta dependência da administração central, das Regiões Autónomas e das

autarquias locais”, por contraposição à rede privada que “(...)integra os estabelecimentos de

educação pré-escolar que funcionem no âmbito do ensino particular e cooperativo, em

instituições particulares de solidariedade social e em instituições sem fins lucrativos que

prossigam atividades no domínio da educação e do ensino.”(art. 14.º do mesmo diploma), no

âmbito das creches não se encontra definida, de forma cabal, a inclusão da oferta sob gestão

das autarquias locais numa ou noutra definição da rede, situação que culmina com a omissão de

um quadro regulador do financiamento devido à administração local .

Com relevância para o efeito, também a Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto, define “A



creche é um equipamento de natureza socioeducativa, vocacionado para o apoio à família e à

criança, destinado a acolher crianças até aos 3 anos de idade, durante o período

correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.”

Temos vindo a receber por parte das autarquias, com equipamentos desta natureza, a

manifestação de todo o interesse para uma solução equitativa para as mesmas.

Com efeito, atendendo a que as creches sob a gestão da Segurança Social (Instituto da

Segurança Social, I. P.) têm uma oferta manifestamente escassa para suprir a carência das

vagas existentes, e sendo as Autarquias Locais parceiras no desiderato de garantir o acesso

das famílias a esta resposta socio-educativa, entendem que deveriam, à semelhança da solução

vertida para o setor social e solidário e para o setor privado, ser objeto de financiamento a

definir, por exemplo, em moldes semelhantes ao previsto no compromisso de Cooperação para

o Setor Social e Solidário.

Assim e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm

os signatários, através de V. Exa, perguntar à Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e

Segurança Social:

1. As creches sob gestão das autarquias locais contribuem para uma maior resposta junto das

respetivas comunidades territoriais, pelo que não deveria ser equacionado um mecanismo legal

que permitisse o seu financiamento em moldes semelhantes ao preconizado para o setor social

e solidário?

2. Quais são os obstáculos que impedem essa equiparação e de que natureza são?

3. Poderemos perspetivar alguma evolução nesse sentido?

Palácio de São Bento, 24 de janeiro de 2023
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