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Foi hoje publicada a Portaria n.º 305/2022 que 

procede ao alargamento da aplicação da medida 

de gratuitidade das creches às crianças que frequentem creches licenciadas da 

rede privada lucrativa, que produzirá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023.  

Este alargamento surge na sequência da implementação da gratuitidade das 

creches do setor social e solidário em setembro de 2022. Conforme refere o 

preâmbulo do diploma “dada a natureza crítica, a premência e intensidade do 

desafio, o Governo optou por alargar os mecanismos de apoio às famílias, 

intensificando a eficácia social e ampliando a sua abrangência.”. Deste modo, 

também as creches licenciadas da rede privada lucrativa, onde se incluem as de 

iniciativa de sociedades comerciais, de empresários em nome individual, e das 

instituições particulares de solidariedade social e legalmente equiparadas 

licenciadas pelo Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) sem acordos de 

cooperação, passam a estar abrangidas pela gratuitidade.  

O diploma vem assim estabelecer os termos e condições em que a segurança 

social apoia a familia pelos encargos decorrentes da frequência da criança nas 

creches e os procedimentos necessários à atribuição do apoio, bem como os 

CRECHES GRATUITAS NO SETOR 

PRIVADO  
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Os artigos 5.º e 6.º da Portaria 
262/2011 preveem as seguintes 
atividades:  

− Cuidados adequados à satisfação 

das necessidades da criança; 
− Nutrição e alimentação adequada, 

qualitativa e quantitativamente, à 

idade da criança, sem prejuízo de 
dietas especiais em caso de 
prescrição médica; 

− Cuidados de higiene pessoal; 
− Atendimento individualizado, de 

acordo com as capacidades e 
competências das crianças; 

− Atividades pedagógicas, lúdicas e 
de motricidade, em função da 
idade e necessidades específicas 
das crianças; 

critérios de constituição de uma bolsa de creches aderentes cujas vagas se 

destinam a ser preenchidas com a frequência gratuita de crianças nos 

territórios em que o ISS, I.P. verifique existir falta de vagas abrangidas 

pela gratuitidade nas creches da rede social e solidária, com acordo de 

cooperação com o ISS, I.P.  

Na verdade, este alargamento procura assegurar que nos territórios em que haja 

escassez de oferta de vagas gratuitas em creches do sistema de cooperação, as 

famílias possam recorrer a creches da rede lucrativa ou solidária sem acordo. 

Tanto que, o apoio pecuniário da segurança social às famílias para frequência de 

creches aderentes é apenas atribuído às crianças que não disponham de vaga 

gratuita nas creches da rede social e solidária com acordo de cooperação 

com o ISS, I.P. no concelho de residência ou do local de trabalho dos pais 

ou de quem exerce as responsabilidades parentais, conforme despacho do 

membro do Governo responsável pela área da Solidariedade e Segurança Social, 

em que aqueles o tenham requerido junto dos serviços competentes do ISS, I.P, 

para fazer face à mensalidade da frequência de creche aderente.  

O modelo de gratuitidade previsto pela Portaria n.º 

305/2022 consubstancia-se no pagamento de um 

apoio pecuniário da segurança social diretamente ao 

estabelecimento que desenvolve a resposta social 

pelos serviços competentes do ISS, I.P., em nome da 

criança beneficiária, no valor de 460€ por mês. Sendo 

que, tal gratuitidade abrange não só todas as 

atividades e serviços constantes dos artigos 5.º 

e 6.º da Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto, 
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− Disponibilização de informação, à 
família, sobre o funcionamento da 

creche e desenvolvimento da 
criança; 

− Ações educativas promotoras do 
desenvolvimento global das 
crianças, nomeadamente motor, 
cognitivo, pessoal, emocional e 

social; e, 
− Ações de sensibilização das 

famílias na área da parentalidade. 

como a alimentação, incluindo dietas especiais com 

prescrição médica, todas as despesas inerentes ao 

processo de inscrição e seguros, e a frequência 

de períodos de prolongamento de horário e 

extensão semanal. 

No entanto, é excluída a gratuitidade das atividades não incluídas no 

projeto pedagógico, de caráter facultativo, bem como a aquisição de fraldas, 

fardas e uniformes escolares, os serviços de transporte e outros serviços 

facultativos, que ficam a cargo dos pais. A estes poderá ainda ser exigido o 

pagamento de valores para efeitos de reserva de vaga sob a forma de caução, que 

lhes será devolvida aquando da celebração do contrato de prestação de serviços, 

no montante máximo de 25 euros.  

Segundo o diploma, os pais ou quem exerce as responsabilidades parentais terão 

então de manifestar interesse junto da creche para a obtenção do apoio 

pecuniário no âmbito da gratuitidade, por motivos de falta de vaga verificada com 

base na informação disponível na segurança social. Nesse âmbito, a creche 

aderente deverá solicitar ao ISS, I.P. um código de identificação e 

validação, que lhe será remetido após verificação da falta de vaga por aquele, 

sinalizando a concertação entre os pais e a creche aderente para efeitos de 

inscrição da criança na creche aderente a formalizar através da assinatura do 

contrato de prestação de serviços. Posteriormente, os pais ou quem exerça as 

responsabilidades parentais deverão efetuar o requerimento para atribuição 

do apoio junto do ISS, I.P. com a identificação da criança e o código de 

identificação e validação facultado pela creche, sendo que o pagamento a 

receber retroage à data da formalização do pedido.  
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A Portaria prevê ainda que durante os primeiros três meses da medida, para 

efeitos do procedimento de atribuição do apoio, o código de identificação e 

validação a atribuir pelo ISS, I. P., poderá ser substituído por declaração da creche 

aderente e dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais, 

confirmando a inscrição/frequência da criança, e que a creche aceita, após 

deferimento do requerimento, ser recebedora do apoio da gratuitidade que lhe 

será pago, em nome da criança, pelos serviços competentes da Segurança Social. 

Note-se ainda que, este alargamento e respetivas medidas são acompanhadas 

igualmente da publicação da Portaria n.º 304/2022, de 22 de dezembro, que 

procede à primeira alteração da Portaria n.º 198/2022, de 27 de julho, que 

regulamenta as condições específicas de concretização da medida da gratuitidade 

das creches.  

 O presente resumo não dispensa a consulta do texto integral da Portaria n.º 305/2022, 22 de 

dezembro, não constituindo o mesmo aconselhamento jurídico. 

 

 

Joana Almeida Gonçalves Margarida Neiva Antunes 
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