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ANEXO II 

Inquérito de avaliação por peticionários – Tramitação de 

Petições 
 

Introdução – Trabalho nos serviços de assessoria da Comissão Parlamentar de Educação, 

Ciência e Cultura e estou a preparar uma dissertação de mestrado a realizar no Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa, sendo os dados 

recolhidos com este inquérito usados, em primeira linha, para este fim. 

 
Justificação – Dado que já apresentou uma petição à Assembleia da República, pretende-se 

saber quais as virtualidades e limitações que lhe encontrou. O regime das petições está 

previsto na Lei do Exercício do Direito de Petição, republicada pela Lei n.º 45/2007, 

constando do portal da Assembleia da República os respetivos procedimentos. A sua opinião 

é muito importante, pelo que solicito que responda às questões que coloco. O inquérito é 

anónimo.  

 

 

1. No caso de uma petição on-line  

Como teve conhecimento do formulário? 

 Internet      Amigos      Outro. Qual?        

 

Teve alguma dificuldade no preenchimento do formulário? 

 Sim. Qual?       

 Não. 

 

Sugere alguma alteração no mesmo?  

Sim. Qual?       

 Não. 

 

2. As informações que recebeu da Comissão, sobre a tramitação da petição, foram 

suficientes? 

Sim.  

            Não. Neste caso, indique sugestões de informações a prestar.       

 

3. O prazo legal de conclusão das petições pela Comissão Parlamentar é 60 dias, 

contados a partir da admissão da petição pela mesma. Nesse prazo, é pedida 

informação ao membro do Governo respetivo (que deve responder no prazo de 20 

dias) e, eventualmente, a outras entidades e feita a audição dos peticionários. 

  

Considera este prazo adequado?  

Sim.  

Não. Que prazo propõe?  30 dias 90 dias  Outro. Qual?       

 

Considerou adequado o prazo de conclusão da sua petição?   
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Sim. Não. Se respondeu não, indique as razões.      

 

4. Audição dos peticionários 

A lei só obriga à realização da audição dos peticionários no caso de petições com mais 

de 1.000 subscritores.  

 

Entende que esta audição é importante?  

Sim. Não. Se respondeu não, indique as razões.      

 

A sua audição foi clara e relevante? 

Sim. Não. Se respondeu não, indique as razões.      

 

5. Pedido de pronúncia de outras entidades 

Após a admissão da petição, a Comissão solicita sempre às entidades competentes ou 

com interesse na matéria (ex: membro do Governo, autarquia local ou outros), que 

tomem posição sobre a petição. 

 

Considera esta diligência importante? 

Sim. Não. Se respondeu não, indique as razões.      

 

Que outros procedimentos entende que se deveriam desenvolver?       

 

Que diligências entende que se deveriam realizar no caso de não haver resposta, 

nomeadamente do membro do Governo, mesmo depois de uma insistência nesse 

sentido?       

  

6. Conclusão de uma petição 

No artigo 19.º da Lei do Exercício do Direito de Petição, republicada pela Lei n.º 

45/2007, indicam-se vários efeitos que podem resultar da apreciação da petição 

(nomeadamente, conhecimento aos Grupos Parlamentares para tomada de medidas, 

remessa a outras entidades para decisão, arquivamento) os quais têm em conta a 

separação de poderes entre a Assembleia da República, o Governo e outras entidades e 

as competências de cada uma delas.  

 

Concorda com os efeitos previstos?  

Sim. Não. Se respondeu não, indique as razões.       

 

7. Conclusão da sua petição 

A conclusão que recaiu na sua petição foi clara? 

Sim. Não. Se respondeu não, indique as razões.       

 

A conclusão que recaiu na sua petição respondeu aos seus objetivos? 

 Sim. Não. Se respondeu não, indique as razões.       

 

8. Apreciação no Plenário (petições com mais de 4.000 subscritores) 
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As petições devem ser agendadas para apreciação em Plenário no prazo de 30 dias após a 

sua remessa pela Comissão Parlamentar ao Presidente da Assembleia. 

 

Foi-lhe comunicada a data da discussão no Plenário da sua petição? 

Sim. Não. Se respondeu não, indique se a comunicação foi tardia ou se nunca a 

recebeu.      

 

Acompanhou a discussão? 

 Esteve presente. Acompanhou-a pelo Canal Parlamento Não acompanhou a 

discussão.  

 

Entende que a discussão foi agendada atempadamente e foi clara e relevante?  

Sim. Não. Se respondeu não, indique as razões.       

 

9. Classifique de forma global a tramitação e conclusão da sua petição, atribuindo uma 

pontuação numa escala de 0 a 4, em que 0 é nada satisfeito, 1 é pouco satisfeito, 2 é 

razoavelmente satisfeito, 3 é satisfeito e 4 é muito satisfeito.  

   

 0       1       2        3        4         

 

 

10. Outras sugestões e/ou comentários  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Obrigada pela colaboração. 

N.º de telemóvel para eventual contacto: 

Email:  


