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ANEXO IV 

 
Inquérito sobre as práticas dos parlamentos em relação a 

petições 
 

Justificação – Pretende-se fazer uma análise comparativa do direito de petição nos 

parlamentos dos vários países, nos contornos legais e na sua utilização efetiva, tendo em 

vista repensar o regime português e, eventualmente, introduzir-lhe melhorias. 

 

Nota: Para colocar X na  faça duplo clique sobre a mesma, selecione “valor predefinido - 

marcado” e OK. 

Para escrever na caixa de texto       faça duplo clique sobre a mesma, escreva no campo 

“texto predefinido” e depois valide com OK. 

 

 
1. O Parlamento aprecia petições, seja de cidadãos, seja de várias entidades? 

Sim. Não. Se respondeu não, as petições são apreciadas pelo Ombudsman ou 

por outra entidade pública? Qual?       

 
2. Petições recebidas 

Qual o número anual médio de petições  recebidas no Parlamento nos últimos 3 

anos?      

              Qual o número de cidadãos eleitores do país?        

 
3. Publicitam on-line informação sobre a hipótese de outros cidadãos aderirem à 

petição dentro de certo prazo? 

Sim. Qual a informação publicitada?        

 Não. 

 
4. Qual o objeto das petições admitidas? 

Criação de uma lei 

Pedidos cuja resposta se integra na área de competência de fiscalização do 

Parlamento 

Outro. Qual?       

 
5. Quem aprecia as petições no Parlamento? 

 Uma comissão parlamentar só de petições 

 A comissão parlamentar especializada em função da matéria da petição 

 O órgão Plenário do Parlamento 

Em que casos?        

Em que momento (antes ou depois da apreciação pela comissão 

competente)?       

A petição é votada na sessão plenária? Sim. Não. Caso não seja votada, 

é apenas discutida?       
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6.  Está fixado prazo para apreciação e conclusão das petições pela comissão? 

Sim. Não. 

No caso de haver prazo, indique-o. 60 dias 90 dias  Outro. Qual?       

 O prazo é prorrogável? Sim. Não. 

O prazo é cumprido? Sempre Frequentemente Raramente Nunca     

 Justificações do incumprimento?       

Está previsto algum efeito em relação às situações de incumprimento do prazo de 

decisão? Sim. Não. 

  
7. Está fixado prazo para apreciação das petições pelo Plenário? 

Sim. Não. 

No caso de haver prazo, indique-o. 30 dias 60 dias  Outro. Qual?       

              O prazo é prorrogável? Sim. Não. 

O prazo é cumprido? Sempre Frequentemente Raramente Nunca     

 Justificações do incumprimento?       

 

8. É feita a audição dos peticionários? 

Sim. Não. 

 
 Se respondeu sim, indique o seguinte: 

 Há audição em todas as petições.  Só nalguns casos. Quais?       

 
9. Solicitam às entidades que têm competência ou interesse na matéria, 

nomeadamente ao Governo, que se pronunciem, por escrito, sobre o pedido objeto 

da petição? 

Sim. Não. 

 
           Existem prazos para a resposta dessas entidades? 

           Sim. Não.  

 
           Se respondeu sim, há sanções para o incumprimento do prazo de resposta? 

           Sim. Quais são as sanções?         

Não.   

 
          Se respondeu sim, as sanções são efetivadas? 

           Sempre Frequentemente Raramente Nunca    

 
10. Fazem uma diligência conciliadora entre o peticionário e a entidade que tem 

competência para dar resposta à petição? 

Sempre Frequentemente Raramente Nunca     

 
11. Desenvolvem outras diligências no âmbito da apreciação das petições?  

Sim. Quais?             

Não. 
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12. Conclusão  das petições 

 
Existe uma estrutura tipo do relatório final de apreciação das petições na comissão 

parlamentar? 

Não. Sim. 

 
Qual a estrutura tipo do relatório? 

 O pedido da petição, o regime legal aplicável, a posição do deputado relator 

(posição facultativa e que, quando expressa, não é votada), a conclusão e a 

decisão 

  O pedido da petição, o regime legal aplicável, a posição do deputado relator, a 

posição dos vários Grupos Parlamentares (eventualmente não votada), a 

conclusão e a decisão 

 Outra. Qual?      

 

   Que conclusão pode resultar da apreciação das petições pela comissão parlamentar? 

             Remessa aos Grupos Parlamentares para desencadearem iniciativas 

             Remessa a outras entidades para decisão/conhecimento 

 Arquivamento 

Outras. Quais?      

 
13. Qual a frequência da apresentação subsequente de iniciativas legislativas pelos 

Grupos Parlamentares?  

Em 50% das petições ou mais Em menos de 50% das petições Raramente 

 
14. Na sequência da conclusão da petição, fazem o acompanhamento das medidas 

tomadas? 

 Sim. Em que termos?          

 Não.   

 
15. Qual a informação enviada aos peticionários em relação à sua petição? 

 Admissão da petição, sua data e indicação do deputado relator da mesma 

 Indicação do site aonde pode acompanhar a tramitação da petição 

 Possibilidade de controlar o prazo de decisão da petição no respetivo site 

 Relatório final da petição 

 Outra. Qual?       

 
16. Qual a informação disponibilizada ao público?  

 Site onde pode acompanhar a tramitação das petições 

 Relatórios estatísticos das petições recebidas e das decisões das mesmas (Solicita-

se a inclusão de link para um). 

 Inclusão no relatório de atividades do Parlamento de quadros estatísticos das 

petições  

 Inclusão no relatório de atividades do Parlamento de um ponto de apreciação 

global das petições 
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17. Fazem inquéritos de satisfação aos peticionários e aos cidadãos em geral sobre as 

petições? 

  Sim. Críticas e sugestões recebidas mais relevantes.                       

  Não.  

 
 

18. Outras sugestões e/ou comentários  

      

 

 

 
 

Agradece-se a colaboração. 
N.º de telemóvel para eventual contacto: 

Email:   

 


