
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2

Número

Como teve 

conheciment

o do 

formulário?

Outro. 

Qual?

Teve  

dificuldades 

no 

preenchiment

o do 

formulário?

Quais?

Sugere 

alguma 

alteração 

no mesmo?

Qual?

As informações 

da Comissão 

foram 

suficientes?

Sugestões

Considera 

prazo legal de 

60 dias 

adequado?

Outro. Qual?

Considerou 

adequado o 

prazo de 

conclusão da 

sua petição?

Razões

1 Internet Não Não Sim Sim Sim

2 Internet Não Não Sim Sim Sim

3 Amigos Não Não Sim Sim Não Levou quase um ano

4 Internet Não Não Sim Sim Sim

5 Internet Não Não Não Não 90 Não não foram respeitdos os prazos

6 Amigos Não Não Não

Foram suficientes até à 

audição na Comissão, a partir 

daí não houve informação 

alguma e está ainda pendente 

e não agendada a ida a 

Plenário

Não 45 Sim

7 Internet Não Não Sim Sim Sim

8 Internet Não Não Sim Sim Sim

9 Internet Não Não Não Não 30 Não

10 Internet Não Não Sim Sim Não A petição demorou quatro anos (2007-2011) a ser apreciada.

11 Internet Não Não Sim
fazer relatorios bimensais da 

situação da petição
Sim Não Ainda sem resposta, desde Maio 2013...

12 Internet Não Não Sim Não Porque demorou quatro anos a ser apreciada (2007-2011).

13
Comunicado 

da AR
Não Não Sim Sim

14 Internet Não Não Sim Sim Sim

15 Sim Sim Sim

16 Outro
O próprio 

peticionário
Não Não Não Sim Não

Não há previsão para o prazo de decisão, uma vez que a 

petição encontra-se parada há mais de um ano.

17 Internet Não Não Sim Sim Sim

18 Internet Não Não Sim Sim Sim
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19 Outro
Funcionário da 

Assembleia
Não Não Sim Sim Sim

20 Internet Não Não Sim Não 30 Sim

21 Internet Não Não Sim Sim Sim

22 Internet Não Não Sim

As petições são uma 

fantochada, um "faz de conta 

que vivemos num país 

democrático" pois as limitações 

ao seu avanço são tantas que 

as torna na prática, inúteis.

Não                    

30

As respostas, 

excepto se a petição 

for daquelas que 

servem para 

entretenimento 

público são sempre 

respondidas 

negativamente, pois 

os habilidosos que as 

respondem estão 

sempre muito melhor 

munidos de 

argumentos legais 

do que o simples 

cidadão.

Sim

23 Internet Não Não ainda nao recebi nada Sim Não

24 Internet Não Não Não Não 30 Não

25 Não Sim Sim

26 Internet Não Não Sim Sim Sim
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27 Internet e-mail Não Não Sim Sim

a partir da admissão 

da minha petição 

não recebi mais 

nenhum contacto

Não

28 Internet Não Não Sim Sim Não

Houve um lapso e foi pedida informação ao Ministro da Defesa 

Nacional. Isso fez com que o Sr. Ministro da Educação não se 

tenha pronunciado no respeitante ao assunto da Petição.

29 Internet Não Não Sim Sim Não

Houve um lapso e foi pedida informação ao Ministro da Defesa 

Nacional. Isso fez com que o Sr. Ministro da Educação não se 

tenha pronunciado no respeitante ao assunto da Petição.

30 Internet Não Não Sim Sim Sim

31

32 Internet Não Não Sim Não 30 Não

Por não terem sido feitas todas as diligências que foram 

solicitadas a vários ministérios que não responderam em tempo 

útil ou seja dentro do prazo.

33 Internet Não Não Sim Não

Por não terem sido 

feitas todas as 

diligências que foram 

solicitadas a vários 

ministérios e não foi 

dada a resposta 

solicitada em tempo 

útil, ou seja dentro 

do prazo que estava 

indicado.

Não

34 Internet Não Não Sim Sim Sim

35 Internet Não Não Sim Sim Sim

36 Amigos Não Não Não prazos de tramitação Não não sei avaliar Sim foi em menos de 60 dias

37 Internet Não Sim Não 30 Não
Ainda aguardo decisão relativamente às duas petições que 

apresentei há mais de um ano

38 Internet Não Sim Deixar anexar mais anexos. Não

Mais recentemente sim. No 

passado apresentei petições e 

a comunicação não foi a ideal.

Sim Sim

39 Internet Não Não Sim Sim Sim

40 Internet Sim Impossibilidade de maior personalização Sim
Possibilidade de maior 

personalização
Não

Maior atenção ao conteúdo da 

petição; Maior "elastecidade" 

na apreciação da mesma e 

não uma visão sobranceira, 

autocrática e antidemocrática 

relativamente às petições e 

ao(s) seu(s) autor(es).

Sim Não
Prazo efetivo muito dilatado antes de chegar à Comissão, isto 

quando não é pior, estando a petição em parte incerta.
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41 Internet Não Não Não
Informacao em grande maioria 

inconclusiva
Não

O prazo 

lamentavelmente 

nao foi respeitado. 

Pouco se pode 

sugerir quando quem 

deve, nao cumpre a 

lei.

Não
O prazo lamentavelmente nao foi respeitado. Pouco se pode 

sugerir quando quem deve, nao cumpre a lei.

42 Outro Conheço a lei Não usei formulário Não conheço  formulário Não recebi informações Sim Sim

43 Internet Não Não Sim Não 30 Não Demasiado moroso

44 Internet Não Não Sim Não 30 Sim

45 Internet Não Não Sim Sim Sim

46 Amigos Sim
Simplificar e darem resposta à segunda 

não responderam
Sim

Quando há algo que está mal e 

é necessário proteger o cidadão 

, não deviam ser necessária 

assinaturas, mas mudar-se a lei 

de modo a colmatar essas 

falhas.

Não
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47 Internet Sim
Simplificar e darem resposta à segunda 

não responderam
Sim

Se algo está mal deve proteger-

se o cidadão , não deviam ser 

necessária assinaturas, mas 

mudar-se a lei de modo a 

colmatar essas falhas.

Não

Deve dizer-se o que fazer para 

a Lei ser alterada e proteger o 

cidadão, se não andam a 

enganar-nos, apenas 

perdemos tempo e nõ fazem 

nada; iludem as pessoas

Não 30 Sim

A questão não foram os prazos , mas  as decisões que não 

foram nenhumas.. como reitero à 2º ,nem responderam.Esta 

era relativa à obrigatoriedade de nas escrituras e contratos de 

promessa de compra e venda ser obrigatório sobpena de anular 

dos mesmos, contarem as medidas por extenso e em número, 

tanto das medidas brutas , como úteis, além de todos os 

equipamentos da casa , desde as tomadas às caldeiras aos 

móveis, ser obrigatório discriminar tudo..., para evitar logros , 

pois eu fui enganada na área...

48 Internet Não Não Sim Sim Sim

49 Internet Não Não Sim Sim Sim

50 Internet Não Não Sim Sim Não
Não se aguardou resposta do membro do Governo, a qual seria 

essencial a uma melhor intervenção da Comissão.

51 Sim Sim Sim
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52 Internet Não Não Sim Não 30 Não

53 Internet Não Não Sim Sim Sim

54 Internet Não Não Não Sim Não

55 email Não Não Sim Sim Não
Apesar de ter havido eleições c/ mudança de governo, um ano 

foi demasiado.

56 Internet Não Não Sim Sim Sim

57 Internet Não Não Sim Não 30 Não

Desde a entrega da petição e discussão da mesma na 

Comissão, passaram-se vários meses até a mesma ser 

discutida em plenário da AR (também devido às férias). Desde 

a entrada da petição na AR foram vários os meses que a 

mesma demorou a ser discutida.

58 Internet Não Sim

Quando a petição tem menos de 

1000 subscritores deve conter a 

pergunta se pretende audição, 

mesmo que em caso de 

pretender esta não seja 

vinculativa e que seja a 

comissão a decidir se deve 

existir ou não.

sim Sim Não

Tendo já efectuado várias petições em alguns casos o prazo 

não foi respeitado, houve casos ainda que o membro do 

governo não deu resposta.   
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59 Internet Não Não Não

Penso que seria útil que se 

colocasse também na página 

da petição onde se encontra o 

relatório e o texto original, 

também a Acta da reunião da 

Comissão onde o mesmo foi 

votado de forma a que os 

peticionários tenha acesso a 

toda a tramitação da petição 

posterior à audição.

Não 30 Sim

60 Internet Não Não Não

O peticionário deve estar 

presente aquando da sua 

discussão no parlamento, com 

direito a intervir.

Não 30 Não

Não, pois devido a burocracias o pedido não foi devidamente 

analisado por quem de direito. O País só tinha a beneficiar se 

fosse posto em ação o proposto em petição.

61 Internet Não Sim Sim Sim

62 Internet Não Não Sim Sim Sim

63 Internet Não Não Sim Não Outro Flexivel Sim

64 Internet Não Não Sim Não 30 Não Levou quase um ano

65 Internet Não Não Sim Sim Sim
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66 Internet Não Não Sim Sim Sim

67 Internet Sim

No caso de Pessoa Colectiva não é 

claro se o conjunto de informações 

pedido deve ser do 1ºPeticionário ou da 

Pessoa Colectiva. Parece que têm de 

ser os dados do 1ºPeticionário porque é 

pedido o nº do documento de 

identificação (BI ou passaporte) o que só 

se aplica a pessoas individuais. Mas é 

confuso porque logo no início, no nome 

pede "Nome do 1º Peticionário ou de 

Pessoa Coletiva".

sim No sentido do que está acima. SIm Sim Sim

68 Internet Não sim Tempo de decisão SIm Não 30 Sim

Internet = 55 Sim = 4 Sim = 7 Sim = 48 Sim = 45 Sim = 40 Sim = 

Outro = 8 Não = 59 Não = 53 Não = 16 Não = 21 Não = 26 Não = 

S/Respota = 5 S/Resposta = 5 S/Resposta = 8 S/Resposta = 4 S/Resposta = 2 S/Resposta = 2 S/Resposta = 
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ANEXO III. Quadro das respostas dos peticionários

4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 5.1.1 5.1.2

Entende 

que esta 

audição é 

importante

?

Razões

A sua 

audição, se 

existiu, foi 

clara e 

relevante?

Razões?

Considera 

esta 

diligência 

importante?

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?

Concorda 

com os 

efeitos legais 

previstos?

Razões?

Sim Sim Sim
A Comissão parlamentar 

correspondente se pronunciar
Sim

Sim Não
Não houve audição (menos de 1000 

signatários)
Sim Sim

Sim
É importante poder clarificar as razões 

da petição
Sim Sim

Para saber a posição dessas 

entidades em relação ao 

conteúdo da petição

Deveria ser do conhecimento dos peticionários a 

posição dessas entidades
Qualquer tipo de sanção Sim

Sim Sim Sim

Sim Sim Sim criminalização Não

Sim Sim Sim

Dar conhecimento a ambas as partes, neste 

caso foi ouvida a outra parte primeiro e sem ter 

sido dado conhecimento nem oportunidade de 

assistir

Insistir e na falta de resposta dar como 

aceites as razões dos peticionários

Sim Sim Sim

Que a Assembleia confirme efetivamente  que a 

Petição foi analisada devidamente pelo 

responsável do órgão ministerrial em causa e 

que apesar  de todo um show off e uma 

aparente sábia discussão na AR , constatámos 

que alguns dos deputados falaram por falar sem 

terem feito o obséquio de estudar o conteúdo e 

implicações e que a resposta do Ministério em 

causa foi dada por uma Assessora do Ministro 

em nome dele e sem que a este tivesse sido 

dada qualquer informação, como mais tarde 

viemos a saber pela  voz do próprio.

Que a AR reagende o assunto e faça a 

audição explicíta do mesmo aquando da 

deslocação do respetivo responsável  ao 

Parlamento.

Sim

Sim Sim Sim Sim

Sim Não Sim Não

Sim Não Porque n

Sim Sim
Houe falta de vários membros dos 

grupos paralamentares
Sim Envio ao Presidente da republica Sim

Não
Porque não teve implicações positivas 

na apreciação da petição.
Sim Sim

Sim Sim Sim

Sim Não Não houve. Sim Sim

Sim Sim Não

Sim

Apresentação conveniente da iniciativa 

e dos pressupostos que estiveram na 

sua origem.

Não Ainda não existiu. Sim

Apresentação de possiveis 

contributos que sustentem 

devidamente as motivações da 

petição.

Comunicação directa e em tempo 

razoável da situação por parte do 

presidente da comissão parlamentar 

competente pela apreciação e pela 

decisão da petição

Sim

Não Sim Para Melhor esclarecimento Dar um parecer claro Sim

Sim Sim Sim
Visibilidade pública a denunciar a "não 

resposta"
Sim

5.2
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Sim

Sim porém deveria ser obrigatória a 

presença de um membro de cada 

partido e do ministério em causa

Sim

Sim porém os que nos ouvem não 

devem partir com ideias feitas ou 

decisões já tomadas (não digo que 

fosse ou não o caso) e devem dar-

nos no final a ideia se a mesma será 

ou não debatida na assembleia e se 

tem mais de 10.000 assinaturas 

deveria sê-lo obrigatoriamente

Sim

Sim e ssa pessoa deve estar 

presente na audição ao 

peticionário e dar-lhe respostas

Os que já referi mas também explicar melhor a 

questão do número de assinaturas necessária e 

da questão do mérito.

Deveria ser obrigatório por lei dar 

resposta se sim ou não e porquê.
Não

Uma petição especialmente meritória mesmo 

com menos assinaturas que as requeridas ou 

com as assinaturas requeridas deve ser 

discutida em plenário e haverem respostas se 

sim ou não e porquê de se implementarem ou 

não as medidas previstas.

Sim Sim Sim
Para melhor clarificar as 

diversas posições em causa
Tornar público esse facto Sim

Sim Sim Sim Sim

Sim

Embora no meu caso não tenha 

existido, mas sim devia sempre existir e 

num estado de estrutura 

verdadeiramente democrática até 

deveria de haver apoio e orientação 

jurídica para que as petições fossem 

preparadas devidamente e pudessem 

de facto ter algum impacto efectivo, 

permitindo que os peticionários tivessem 

acesso no fundo ás informações a 

orientação em igualdade com as 

estruturas políticas... Mas isso 

transformaria a República das Bananas 

num democracia, um bocado arriscado 

para as esferas do poder.

Não Não existiu! Não

Os governos ou os 

parlamentares perguntam 

alguma opinião a alguém 

quando apresentam as suas 

propostas? Não me parece. 

Porque é que isso tem de 

acontecer com as petições?  Só 

para poderem colocar entraves 

e encontrar o máximo de 

objecções, nada mais.

Como já referi deveria de existir um 

departamento jurídico que orientasse os 

peticionários e permitisse a apresentação de 

petições devidamente fundadas, bem 

preparadas e efectivamente úteis à vida 

democrática do país.

Só o admitir que que essa resposta 

possa não existir já é suficientemente 

vergonhoso. No mínimo demitir o 

incompetente que não responde. Com 

tantos assessores que têm não 

respondem? Porquê?

Sim

Sim Sim

Em regra as decisões cabem 

ao executivo, e não ao 

Legislativo.

Sim

Não

contraditória esta resposta: caso os 

senhores deputados se limitassem ao 

objeto jurídico do pedido ao invés de 

serem interlocutores evasivos, seria 

importante a audição, mas como o 

"politiquês e o seguidismo partidário" é 

algo que abunda, então a audição não 

tem a menor relevância.

Não

Porque não constou no relatório final, 

nada daquilo que referi e que revetia 

a maior importância.

Não

Igualmente resposta 

contraditória: em nenhuma das 

duas petições que enviei, foi 

considerado pelos srs. 

deputados, a hipotese de 

pronúncia

sanção pecuniária compulsória op legis 

por cada dia para além do prazo limite 

de pronúncia, ao abrigo da 

responsabilidade extracontratual do 

estado, imputada ao membro do 

governo responsavel pelas relações do 

governo com a AR.

Não

"Caiem em saco roto", deveria cada grupo 

parlamentar fundamentar o porquê da não 

adoção de medidas!

Sim Sim

Em determinadas matérias, a Comissão deveria 

constatar "in loco" a realidade, os fundamentos e 

a justeza dos fatos invocados na petição, em 

vez de se unicamente se orientar pelas 

lógicas/doutrinas politico-partidárias. Só assim é 

que os deputados representam, de fato, os seus 

eleitores.

A ausência de resposta deveria ser 

considerada como resposta 

favorável/concordante, tácita, à petição.

Sim

Sim

Penso ser importante permitir aos 

petecionários transmitirem os seus 

pontos de vista.

Sim
Permitiu-nos sensibilizar os nossos 

interlocutores.
Sim

Os Órgão Locai, pelo seu 

conhecimento são 

determinantes na resolução dos 

problemas.

Sim
É importante respeitar a autonomia dos vários 

Órgãos do Poder.
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Não não existiu Sim
deveria haver sempre uma audição sempre que 

a petição fosse considerada pertinente

haver recurso e denúncia para alguém 

responsável
Não

quantas mais pessoas estiverem envolvidas 

mais moroso será o processo

Sim

Para que o peticionário tenha 

oportunidade de esclarecer os 

fundamentos da Petição e retirar 

qualquer dúvida que possa subsistir.

Sim Sim

Em todos os casos a audição de peticionários; 

aguardar a pronúncia das autoridades 

competentes e consultadas antes de decisão 

final.

Alargamento do prazo de decisão, 

responsabilização e penalização do 

membro do Governo pelo não 

cumprimento de normas legais.

Sim

Sim Sim Sim Sim

Não Não

Não tive direito a audição, os direitos 

e os deveres previstos na constituição 

da republica não são iguais para 

todos os portugueses, não existe 

igualdade para todos os portugueses.

Sim

Deveriam averiguar e ver as pessoas que fazem 

as petições para realmente saberem qual a 

vercidade da petição que foi feita, não é fazer 

despacho para que a petição seja arquivada 

sem que tenha nenhuma resolução do caso, que 

foi apresentado pelo peticionário, ficando assim 

o mesmo com o mesmo problema sem que seja 

feita nenhuma resolução do problema que o 

peticionário tem.

As diliências deviam de ser feitas todas 

as necessárias para resolução da 

petição, e não é isso que está a 

acontecer actualmente com as petições.

Não

Não estou de acordo com o arquivamento da 

petição sem que fique a situação da petição 

resolvida.

Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim

Sim é dar mais uma voz á petição Não Sim

penso que os representantes da 

sociedade civil devem se 

envolver nas decisões e 

mudanças na sociedade

Não

Sim
Permite a prestação de esclarecimentos 

complementares
Não Não existiu Sim Permite o contraditório O procedimento avançar de imediato Sim

Não

Poderá ser importante mas na maior 

parte dos casos não é absolutamente 

necessária porque o objecto da petição 

é claro.

Não Não existiu. Sim

É importante saber a posição 

adoptada pelas entidades 

visadas.

Penso que em todos os pedidos de pronúncia se 

devia requerer à entidade uma resposta. Muitas 

vezes a Comissão só envia uma carta à 

entidade visada para "conhecimento e eventual 

pronúncia".

Chamar o membro do Governo a uma 

audição e aplicar as sanções previstas 

na lei.

Não

Normalmente quando as petições são 

enviadas aos GP para conhecimento fica tudo 

na mesma porque nada é feito. Acho que a 

Comissão que analisou o caso deveria propor 

iniciativas efectivas e manter o cidadão 

informado de que acção tomaram.

Sim Sim Sim

Sim

Enquanto acto de cidadania ativa e 

intervenção democrática. Como está 

consignada a possibilidade de petição 

individual, desde logo na Constituição da 

República Portuguesa, não deveria 

estar limitada a audição a um mínimo 

de subscritores. Tal é apenas um limite 

apenas burocrático/administrativo.

Não Não houve audição, mas devia haver. Sim
Para melhor fundamentar, e em 

mais ampla a sua apreciação.
Os identificados supra.

Imposição de informação aos vários 

grupos parlamentares com assento na 

Assembleia da República, e prestação 

indeminizatória desse membro do 

governo, a título individual e não do 

Estado, a favor do(s) peticionário(s).

Sim

Sim, exceto o arquivamento, que deverá ser 

somente utilizado em situações negativas 

limite.
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42

43

44

45

46

4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 5.1.1 5.1.2
5.2

ANEXO III.A. Quadro das respostas dos peticionários

4- Audição petic. 5-Pedido de pron. outras entidades

5.1
5.3

4.1 4.2

6-Conclusão petições

6.1 6.2

Sim Sim

Nao foram escutadas todas as entidades 

apontadas na peticao. Incumprimento claro da 

legislacao.

Basta cumprirem a lei, que teriam de 

solicitar esclarecimentos as entidades 

omitidas.

Sim

Sim
Permite melhor esclarecer o sentido e 

alcance da petição
Não fui ouvida Sim

Porque o direitod e petição é 

um instrumento de democracia 

participativa

Devia ser possível a petição depois de 

apresentada poder ser objeto de adesão por 

outros particulares

A petição deveria ser um direito mais 

conhecido e as petições apresentadas 

deveriam ter maior visibilidade pública.

Sim

Sim Sim Sim

Obtenção de subsídios 

eventualmente relevantes, bem 

como exercício do direito ao 

contraditório, se for o caso

Obrigatória inquirição do membro do 

governo na A. República
Sim

Sim Sim

Foi importante porque pude expôr os 

vários pontos que estavam feridos de 

inconstitucionalidade, da minha 

análise da Constituição e fiquei a 

saber que há deputados que não 

valorizam alguns dos princípios que 

nela estão plasmados. A minha 

petição foi feita a título individual mas 

existiu a audição pela comissão das 

FINANÇAS E ORÇAMENTO. Pude 

constatar que o relator da minha 

petição desvalorizava a importância 

dos princípios da Constituição 

Portuguesa, facto que pode ser 

constatado se for consultada a acta 

da reunião e as inconstitucionalidades 

que apontei, relativamente aos cortes 

dos subsidios dos funcionários 

públicos , facto desaprovado pelo TC, 

um pouco mais tarde.

Sim Sim

Sim Sim Sim Sim
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48

49

50

51

4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 5.1.1 5.1.2
5.2

ANEXO III.A. Quadro das respostas dos peticionários

4- Audição petic. 5-Pedido de pron. outras entidades

5.1
5.3

4.1 4.2

6-Conclusão petições

6.1 6.2

Sim

Poder explicitar melhor , mas para se 

fazer algo e não para perder tempo e 

ficar tudo na mesma....., como foi o que 

aconteceu na 1ª. Na 2ª deviam ser mais 

claros na lei e também não fizeram 

nada, quanto à obrigatoriedade de 

informar os familiares de que vão 

prender o doente e de haver vigilânci de 

noite par se ver dos tratos , prenderem 

os doentes agresivamente, e 

desumanamente,sem ser necessário....

Sim

Acabaram por não dar a  resposta 

final, apenas por e3scrito e nunca 

mais atenderam, nem me 

contactaram , dando o caso por 

encerrado e nada fazendo para 

melhorar....

Não

Quando se pode pmelhorar  a 

Lei para proteger , não é 

necessário perder tempo com 

tanta auscultação , deve sim 

passar à exequibilidade para se 

melhorar e não haver tanta 

corrupção que eles facilitam, 

apenas com burocracias e sem 

fazerem nada...É um logro....

agir e mudar as leis , complementando outras 

que são omissas em determinados aspetos que 

facilitam o prejuízo e ngano . logro e roubo do 

próximo.

Serem punidos os que não dão resposta 

e não cumprem com as suas obrigações 

e analisar-se como se pode fazer para 

que na realidade as leis mudem, 

melhoreo

Não

Com a separaçlão de poderes mais falcatruas 

há... Devem ser céleres e agir com novas leis 

e melhrar , complementar as restantes... 

Parece que querem que as coisas, continuem 

a funcionar mal, pois não colmatam as 

falhas...

Sim Sim Sim

Presença aquando da audição de 

membro do governo relacionado com a 

petição.

Sim

Sim Sim Sim

A Comissão deve solicitar (por escrito ou 

outro)sempre aos peticionários um comentário 

ás posições tomadas pelas entidades, 

possibilitandoum contraditório democrático.

Pelo respeito pelos democráticos , deve 

a Comissão fazer queixa ao 

representante do governo no 

Parlamento, á Presidência da 

Assembleia da República e, em última 

instância, ao Presidente da República.

Não

Apenas porque seria interessante os 

peticionários terem conhecimento das 

decisões e deligências tomadas ou a tomar 

pelas entidades  que tiveram conhecimento do 

processo, nomeadamente  grupos 

parlamentares e governo 

Sim Não

Não consegui expor com a clareza 

pretendida os motivos da Petição, 

devido à colocação de questões 

conjuntas e à minha falta de 

experiência nas práticas 

parlamentares. 

Sim

Solicito, aproveitando, maior 

cuidado no encaminhamento 

dos pedidos de pronúncia. No 

meu caso, sendo uma questão 

educativa, foi pedida pronúncia 

ao Ministro da Defesa Nacional, 

numa 1.ª fase.

Análise Júridica cuidada da legalidade do objeto 

em Petição.

Findo o prazo de resposta, deveria ser 

marcada audiência dos próprios 

peticionários com o membro do 

Governo, caso essa medida seja útil à 

decisão final.

Sim

Sim Sim Sim Sim
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53

54

55

56

57
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4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 5.1.1 5.1.2
5.2

ANEXO III.A. Quadro das respostas dos peticionários

4- Audição petic. 5-Pedido de pron. outras entidades

5.1
5.3

4.1 4.2

6-Conclusão petições

6.1 6.2

Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

Voltar novamente a insistir obrigando 

que alguma informação / decisão seja 

fornecida aos peticionários, na medida 

em que e independentemente do 

assunto todo e qualquer cidadão merece 

resposta, ou seja, todos temos direitos e 

obrigações.  

Sim

Sim Não Sim Neste caso, consultar a Ordem dos Médicos.

Neste caso, só o governo pode fazer 

alguma coisa. Assim, só podemos 

denunciar a falta de resposta por parte 

do governo.

Não

Os partidos politicos, neste caso, só podem 

fazer projetos de resolução que recomendam 

ao governo que faça.

Sim Sim Sim
A Comissão devia estar presente durante a 

reunião com a autarquia.
Não

Dado ser evidente o membro do governo não 

ser obrigado a dar resposta.

Sim Sim Sim

A resposta dos membros do Governo 

deve ser obrigatória. Se a Lei o não 

prevê deve passar a prevê-lo.

Sim

Sim Sim Sim Este tipo de diligências deveria ser obrigatório.

Depende sempre do objecto da petição, 

mas a sociedade civil, pessoas de 

reconhecido mérito e outras entidades 

deveriam ser ouvidas se existir a 

competência na matéria em questão.

Sim

Sim

Sim é importante dar  oportunidade de 

audição ao peticionário, no entanto por 

vezes o tipo de petição e o que nela já 

vai escrito não o justificará, tanto para a 

comissão como para o peticionário.  É 

preciso ter em conta muitas vezes a 

dificuldade de deslocação à assembleia 

por parte do peticionário, tanto por 

motivos de distância como 

disponibilidade profissional.  

Sim Sim

     Aplicação de coimas aos membros do 

Governo, autarquia local ou outros que não 

respondam dentro do prazo.

Sim
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60

61
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64
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4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 5.1.1 5.1.2
5.2

ANEXO III.A. Quadro das respostas dos peticionários

4- Audição petic. 5-Pedido de pron. outras entidades

5.1
5.3

4.1 4.2

6-Conclusão petições

6.1 6.2

Sim Sim Sim

Sugeria que se fiscalizasse DE FACTO as 

respostas das entidades. No meu caso, por 

exemplo, as mesmas só chegaram DEPOIS da 

audição e não se pronunciaram sobre NADA do 

que nela constava. Isso não só impediu o 

peticionário de se pronunciar sobre as mesmas 

na audição, como redundou num pedido inútil 

feito aos membros do Governo uma vez que 

estes se limitaram a copiar e colar uma resposta 

pré-fabricada que, claramente, não correspondia 

ao que na petição era dito. Ora nesse caso foi 

um gasto desnecessário de dinheiro. Os pedidos 

de pronúncia a outras entidades só são úteis se 

os mesmos forem respondidos de forma célere 

e objectiva.

O membro do Governo deve ser 

responsabilizado politicamente e deveria 

ser punido legalmente com a perda de 

cargo por incumprimento dos deveres a 

que se obrigou. A exigência tem que 

começar a ser imposta aos órgãos 

superiores para que este depois tenham 

autoridade moral para ser exigentes com 

os seus subordinados.

Sim

Sim Não

A sala da comissão estava muito 

vazia, ou seja, o Sr. Ministro da 

Educação também deveria ter estado 

presente.

Sim

Deveria ser debatida em tv, tantos assuntos sem 

causa são debatidos nesse espaço, enquanto 

assuntos como este são remetidos ao silêncio.

Sim

Sim Sim

Penso que o Plenário deveria agir por 

forma a garantir o cumprimento de Lei e 

poder sancionar o governo caso 

reiterasse 

Sim

Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim
Acompanhar os processos em permanência até 

solução possível e satisfatória.
Levar a petição ao Plenário. Não

O arquivamento pode significar o abandono do 

processo por parte da Comissão.

Sim Sim Sim Dar a conhecer o parecer das entidades Qualquer tipo de sansão Não

Sim Sim Sim

Deverá existir sempre resposta de um 

membro do Governo ou seu 

representante.

Sim
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Internet = 

Outro = 

S/Respota = 

4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 5.1.1 5.1.2
5.2

ANEXO III.A. Quadro das respostas dos peticionários

4- Audição petic. 5-Pedido de pron. outras entidades

5.1
5.3

4.1 4.2

6-Conclusão petições

6.1 6.2

Sim Sim Não responderam evasivamente

o mais eficaz é accionar a 

responsabilidade criminal, enviando 

denúncia para o Ministério Público. Mas 

uma resposta pode ser sempre evasiva 

e, desse modo, haver a possibilidade de 

"fraude à lei"

Sim

Sim Sim Sim Sim

Sim Não Tempo demasiado curto Sim
Sempre que necessário, a comunidade cientifica 

deve ser ouvida!
Não sei o que responder! Sim

58 Sim = 38 Sim = 58 Sim = 46 Sim = 

5 Não = 17 Não = 4 Não = 15 Não = 

5 S/Resposta = 13 S/Resposta = 6 S/Resposta = 7 S/Resposta = 
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ANEXO III. Quadro das respostas dos peticionários

7.1.1 7.1.2 7.2.1 7.2.2 8.1.1 8.1.2 8.3.1 8.3.2
A 

conclusão 

que recaiu 

na sua 

petição foi 

clara?

Razões?

A conclusão 

que recaiu na 

sua petição 

respondeu 

aos seus 

objetivos?

Razões?

Foi-lhe 

comunicad

a data 

discussão 

no Plenário 

da 

Razões?

Acompanho

u a 

discussão?

Entende que 

discussão foi 

agendada 

atempada/ e 

foi clara e 

relevante?

Razões? de 0 a 4 Sugestões / Comentarios

Sim Não Esperavamos mais da Comissão 3

Sim Não
O assunto (não à mudança de hora) ultrapassa a competência 

da AR, pois é do âmbito da União Europeia
Não

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não Como já referi, menos de 1000 subscritores 3

Sim Não
Resultou numa recomendação ao governo, o que considero 

que não vai trazer nenhum resultado efetivo
Sim

Esteve 

presente
Não

Não foi muito relevante, pois nem todos os 

oradores estavam por dentro do tema em 

discussão.

2

Sim Sim Sim Sim 3

Não 1

Não
Transparece alguma reverência face 

ao Ministério da Defesa Nacional
Não Não teve consequências em tempo útil Não

Ainda não está agendada, depois 

de ter sido ouvida na Comissão 

em Maio de 2013

Crise política antes do início de férias de 

verão
2

Não

Não. Foi confusa e improcedente. Só 

à posteriori depois do Ministro numa 

situação informal ter tido 

conhecimento da petição é que 

efetivamente o assunto nos parece 

estar a ser tratado internamente.

Não

Ainda não. Pois pelas razões apontadas, parece que uma 

Petição é algo sem importância, mais uma entre tantas, 

apesar desta ter sido efetuada em papel e em subscrição on-

line.

Sim
Esteve 

presente
Não

Sim na agenda quanto à discussão esta 

mais pareceu um frete a alguns dos 

deputados intervenientes.

3

Sim Sim 3

Sim Não Não

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não 1

Não Ainda a aguardar, desde MAio 2013 Não Sem resposta Não nunca recebi 0

Não

O Relatório Final apresenta um 

conjunto apreciável de omissões, 

incongruências e contradições.

Não
O Relatório Final limita-se a tecer algumas considerações 

genéricas e inconsequentes.
0

Sim Sim 2

Sim Não
Não foi feita uma análise mais alargada da mesma. Teve uma 

resposta direta!
Não Não foi a plenário.

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não Não foi a plenário. 1

Sim Não 1

Não Ainda não há decisão. Não Ainda não há decisão. Não
Até ao momento, ainda não a 

recebi.

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não Ainda não foi agendada. 1

Não
Reconhece o mérito da mesma mas 

não dá um parecer claro.
Não

Pretendia-se a atribuição de uma medalha a titulo póstumo, 

não foi dado parecer nesse sentido assim terei de tentar junto 

das Chefias Militares

Sim

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não sei se houve disscussão 3

Não Ainda não saiu Não Ainda não saiu Não

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não Ainda não marcada 3

7-Conclusão sua petição

ANEXO III.A. Quadro das respostas dos peticionários

7.1
9-Classif. 10. Outras suges. / comentários

8-Apreciação Plenário

8.1 8.3
8.2

7.2
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20

21

22

23

24

25

26

7.1.1 7.1.2 7.2.1 7.2.2 8.1.1 8.1.2 8.3.1 8.3.2

7-Conclusão sua petição

ANEXO III.A. Quadro das respostas dos peticionários

7.1
9-Classif. 10. Outras suges. / comentários

8-Apreciação Plenário

8.1 8.3
8.2

7.2

Não

Não recebi ainda qualquer resposta 

final em relação ao seguimento que 

lhe foi dado.

Não Tudo o que ela requeria que mudasse está na mesma! Não Pelo menos; ainda não.

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não sei sequer se foi discutida. 3

Sim Sim

Atendendo a que a decisão final não dependia da AR, mas 

sim do governo, foi muito importante levar o assunto a debate 

no plenário, porque, embora esse facto não interfira 

directamente com a decisão do governo, pode, ainda assim, 

alertar para determinados factos que pesem na tomada 

decisão.

Sim
Esteve 

presente
Sim

Todos os grupos parlamentares estudaram 

o caso e defenderam a sua posição.
3

Sim Sim 4

Sim Não Não Não exisitiu

Não 

acompanhou a 

discussão. 

1

3

Sim Não

porque apesar da petição estar juridicamente bem 

fundamentada, o relatório final, no fundo, aponta no sentido de 

que a "AR tomou conhecimento"

Não n.a 0

Sim Não Sim

Acompanhou-a 

pelo Canal 

Parlamento

Sim 2

Não

Os vários Grupos Parlamentares 

entraram em diálogo político, tendo 

descirtuado o serne da questão que 

deu origem à petição e por 

conseguinte o interesse das 

populações.

Não Não veio alterar em nada a realidade. Sim
Esteve 

presente
Não

Como já referi, os representantes dos 

vários partidos, esgotaram o tempo que 

lhes coube para discutir o assunto a 

degladiar-se politicamente, arremessando 

acusações uns aos outros.

0
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

7.1.1 7.1.2 7.2.1 7.2.2 8.1.1 8.1.2 8.3.1 8.3.2

7-Conclusão sua petição

ANEXO III.A. Quadro das respostas dos peticionários

7.1
9-Classif. 10. Outras suges. / comentários

8-Apreciação Plenário

8.1 8.3
8.2

7.2

Não muito confusa Não Não
não consegui mais de 500 

assinaturas

Não 

acompanhou a 

discussão. 

0

Sim Sim 4

Sim Sim Sim

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Sim 4

Não Não Não

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não 0

Sim Não Não

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Sim 2

Sim Sim Sim
Esteve 

presente
Sim 4

Não Não nunca recebi , menos de 4000 1

Não Ainda não houve decisão Não Ainda não houve decisão Não 2

Sim Não
Foi-me dada razão e a petição enviada aos GP para 

conhecimento mas depois disso nada acontece.
Não Não aplicável.

Não 

acompanhou a 

discussão. 

3

Não Não 4

Não

Confusão entre o acessório com o 

mais importante, entre a apreciação 

subjetiva e o conteúdo objetivo, e pré-

orientação de quem aprecia, parcial e 

desde logo no sentido de "abate" do 

pedido ou proposta (reduzindo 

barbaramente a petição 

propositadamente a coisa nenhuma).

Não Pelas razões supra. Não Só apresentei petições individuais.

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não Não houve agendamento. 0
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7.1.1 7.1.2 7.2.1 7.2.2 8.1.1 8.1.2 8.3.1 8.3.2

7-Conclusão sua petição

ANEXO III.A. Quadro das respostas dos peticionários

7.1
9-Classif. 10. Outras suges. / comentários

8-Apreciação Plenário

8.1 8.3
8.2

7.2

Não

Nao foram analisados de forma 

objetiva muitos aspetos da peticao. 

Claras omissoes. Falta de auscultacao 

de entidades. Falta de ercomendacoes 

as entidades omitidas.

Não

Apenas parcialmente, por forma indirecta. A principal entidade 

apontada, talvez por vergonha, tera corrigido o seu 

comportamento, apos o pedido de prenuncoa. No entanto a 

sua resposta foi evasiva e incompleta. A peticao nao conduziu 

ao assumir das responsabilidades dos visados. Parcialmente 

tera vitado situacoes futuras, quem sabe?

1

Sim Não

Embora se tenha decidido que o Conselho Superior de 

Magistratura pode ser alvo de inquérito parlamentar - o que 

não correspondia ao próprio entendimento do CSM - facto é 

que os grupos parlamentares não tomaram a iniciativa de 

instaurar esse inquérito e creio que jamais tomariam essa 

iniciativa, por pudor democrático.

Não

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não Não houve discussão em Plenário 1

Sim Não Porque, no âmbito da Asembleia, não teve efeitos práticos Sim

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Sim 2

Sim Não Ficou a aguardar decisão do TC 1

Não Não Não Ainda não foi agendada. 3
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7.1.1 7.1.2 7.2.1 7.2.2 8.1.1 8.1.2 8.3.1 8.3.2

7-Conclusão sua petição

ANEXO III.A. Quadro das respostas dos peticionários

7.1
9-Classif. 10. Outras suges. / comentários

8-Apreciação Plenário

8.1 8.3
8.2

7.2

Não

Em vez de completarem a lei com o 

que era omisso em relação à 

obrigatoriedade de avisarem a família 

sobre o amarrar , prender abusivo e 

agressivo, deixaram tudo como estava 

.... No que concerne à 2º, nem 

resposta obtive, , quanto à 

obrigatoriedade explícita das medidas 

por extenso e em números nas 

escrituras, no texto e não em planta 

anexa...

Não
Negligência, vontade que permaneçam as omissões para 

facilitar os abusos e m relação  a certos aspetos.
0

Sim Não Por não ir de encontro ao desejado pelos peticionários. Sim
Esteve 

presente
Não

Os Srs deputados da maioria parlamentar 

que apoia o overno desconheciam em 

grande parte o que se estava a discutir e 

anularam completamente a discussão da 

mesma, desvalorizando o que originou a 

petição.

1

Não

As recomendações sugeridas foram 

muito vagas. No caso, recomendava a 

realização de obras numa estrada, 

comprovadamente, muito perigosa, 

mas não especificava exatamente o 

tipo de intervenção (no piso ?, nas 

bermas? No alargamento da faixa de 

rodagem…)

Sim 4

Uma vez que aconteceu com a nossa petição, sugiro o seguinte: 

após a audição, que também deve servir de contraditório, e 

sempre que houver lugar a nova posição/comentário das 

entidades, estas devem mais diligentes. Devem ser rapidamente 

informados desses comentário/posições os peticionários, dando-

lhes sempre a possibilidade de novo contraditório perante as 

posições das entidade. Deve exigir-se destas,sempre, o respeito 

pelos prazos estipulados, de modo a que não aconteça, como foi 

ocaso, que aqueles não sejam respeitados, chegando mesmo a 

não haver conhecimento das respostas por parte dos 

peticionários.

Na nossa petição, ficamos com a ideia que, perante um terceiro 

pedido de informações, após novas diligências dos peticionários, 

às entiddes, estas, ou não responderam, ignorando, ou 

responderam muito tardiamente.

Para os peticionários o cumprimento dos prazos é muito 

importante, uma vez que, se houver lugar a isso, só assim a 

situação-problema se poderá resolver-concluir em tempo útil, 

pois só assim se justifica a própria formulação da petição

Não

Não. O relator limitou-se a descrever 

as medidas já em vigor, definições 

legais... O que era pretendido seria 

uma alteração/clarificação de normas, 

adaptadas à especificidade de um 

ciclo de ensino- 1.º Ciclo- devido à 

carga letiva e não letiva semanal.

Não

Precisamente porque não foi clarificado o objeto da Petição, 

mantendo-se atualmente "alternativas" que dependem dos 

diretores de Agrupamento e que irão criar muitas 

desigualdades entre professores, conforme a capacidade de 

interpretação/aplicação  das normas legais, bem como da 

visão da prática docente e do desejo de inovação, que a maior 

parte dos diretores desconhece ou receia. A autonomia 

administrativa é ainda uma "miragem".

Não
Petição com menos de 4000 

subscritores
2

Fui extremamente bem recebida pelos Srs Deputados presentes.  

Falhou o encaminhamento do pedido de pronúncia, feito ao 

Ministério errado, como anteriormente referido. Assim sendo, o 

Ministério da Educação "não refletiu"sobre o assunto em questão 

- clarificação da lecionação do Apoio ao Estudo no 1.º Ciclo, de 

forma a não obrigar os docentes a um horário que excede em 

média  em  8 (oito horas mensais), o que corresponde 

precisamente a 2/duas horas por semana. Uma iniciativa, como 

outras que tenho tido ao longo da carreira, acabou por não ser 

proveitosa. Lamento, porque penso que é na ação cívica que se 

fomenta a mudança e não nas manifestações de rua. Tentei dar 

um exemplo e na prática não se irá notar qualquer mudança, 

pelo menos no Agrupamento em que trabalho.

Não

Os partidos políticos e o próprio 

govenro concordaram com o motivo 

da petição, mas deixaram para 

momentos posterior retificar a 

legislação que a motivou. 

Não Sim
Esteve 

presente
Sim 4

A Ssembleia da República funcionou com uma eficiência que me 

surpreendeu positivamente.
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Não Sim
Canal 

Parlamento
Sim 1

Sim Não

O resultado obtido não se coaduna com os nossos objectivos, 

tendo sido solicitado a realização de uma petição com um 

maior número de assinaturas (4000 assinaturas).

Não

Não aplicável de momento porque 

a recolha de subscritores ainda 

não se encontra totalmente 

concluido. Todavia saliento que 

esse número de assinaturas 

deveria ter em consideração o 

objectivo da petição, bem como o 

número populacional afectada 

pela referida situação.

2 ver ponto 8

Não Não houve decisão. Não Sim
Esteve 

presente
Não

Na discussão da petição, em plenário, o 

grupo parlamentar do: - PSD informou que 

o Sr. Ministro da Saúde criou um grupo de 

trabalho para a criação da TNIFS; - PS iria 

votar favoravelmente o projeto de resolução 

nº 407/XII/1ª do BE; - PCP apresentou um 

projeto de resolução nº 403/XII/1ª do PCP. 

Com estas opiniões, esperamos que a 

comissão criada para a criação da TNIFS 

envolva as associações de doentes 

crónicos e, que no mínimo, estas sejam 

ouvidas. Esperemos, também, que os 

partidos políticos não façam chicana política 

como é habitual, isto é, dizer que o partido 

A esteve no governo e nada fez apesar de 

nós termos … e agora o que a oposição 

quer é ter protagonismo,…; o partido que 

está na oposição nada pode fazer porque 

… .  Esta, como muitas questões, não é de 

direita, nem de esquerda. Se todos os 

partidos estão de acordo, porquê esperar 

pelo EDC e da TNIFS?

1

Não

Perante a lei, a tramitação 

corresponde, mas o assunto ficou 

concluído, sem lugar a uma resposta 

clara e objectiva sobre cada um dos 

pontos da petição em concreto. As 

consequências é que foram nulas. Por 

ex: deviam ter dado lugar a uma 

reunião tripartida (ARS/Coordenação 

local  e Comissão de Utentes) no 

próprio Centro de Saúde do 

Bombarral.

Não

 Porque tratando-se de uma petição com 3660 assinaturas, 

"morreu" ali, após a audição pela Senhora Relatora. Sendo  

que apesar de reconhecidos todos os pontos apresentados na 

petição, não houve qualquer resposta relativamente à maioria 

das reivindicações

1

Sinceramente, os cidadãos são autenticamente cilindrados por 

um fenómeno a que se pode chamar de "ditadura da 

democracia". Louve-se o exemplo da Comissão Parlamentar 

para a Educação e Ciência.

Sim Sim 4

Sim Sim Sim
Esteve 

presente
Sim

Apenas uma nota para referir, como atrás 

salientado, que o prazo dos 30 dias não foi 

cumprido.

3

Sim Não Todos as alterações que sugeri nenhuma foi adoptada. 
Nunca fiz nenhuma com mais de 

4000 subscritores
4
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Não

Tal como todas as restantes petições 

que versam sobre o crime que está a 

ser cometido contra o património 

cultural português e a violação dos 

direitos constitucionais à integridade 

cultural, pela tentativa de imposição de 

um "Acordo" Ortográfico, as 

conclusões e decisões são sempre 

vagas, repetitivas e revelam uma clara 

tentativa de "chutar para a frente" 

tentando desresponsabilizar os 

responsáveis. Todas as petições sobre 

o tema recomendaram sempre uma 

série de medidas sem que nenhuma 

se teda, de facto, realizado.

Não

 Se tivesse respondido, este questionário não teria erros 

ortográficos como "objetivos" e "respetivos", erros porque não 

respeitam a legislação em vigor - Decreto 350228 de 8 de 

Dezembro alterado pelo Decreto-Lei 32/73 de 6 de Fevereiro - 

e porque se baseiam num "Acordo" Ortográfico que não está 

legalmente em vigor, nem no plano internacional - não há 

ratificação por parte de TODOS os Estados e há violação da 

Convenção de Viena - nem no plano Nacional - resoluções da 

AR e do Conselho de Ministros não são actos legislativos - art 

112º CRP - e como tal não podem revogar Decretos-Lei. 

Acresce a tudo isto que há uma falta de legitimidade na 

adopção de um "Acordo" que não foi, sequer, referendado, 

como seria a obrigação se um Estado que se diz 

"democrático". Continuando os portugueses a ser silenciados 

pelo poder do Estado e pela falta de iniciativa dos 

parlamentares, torna-se claro que a petição não correspondeu 

aos objectivos que eram levar a Assembleia da República a 

agir de acordo com a vontade clara do Povo que a elegeu.

Não A petição foi individual 1

Sugestões imediatas: reposição da legalidade no Parlamento. 

Não só pelos motivos expostos supra mas também porque, 

sendo o Parlamento um órgão diferente do Governo, uma 

Resolução do Conselho de Ministros que imponha o "Acordês" 

ao Parlamento comete uma ilegalidade chamada "usurpação de 

poderes". Sugestão à inquisidora: respeitar a Lei e o património 

cultural Português, que também é seu, não voltando a escrever 

em Acordês.

Não

Não foi explicada a razão pela qual 

tanto dinheiro se gasta em carros de 

alta cilindrada e não em estudos que 

são benefícios para o País.

Não
Não, pois antes de ser tomada decisão deveria ter sido 

efetuado um estudo.
Sim

Não 

acompanhou a 

discussão. 

Não 1

Sim Não

á fui primeiro subscritor de duas petições e envolvido numa 

outra. A primeira em 1998, exigia que o serviço de almoço no 

1º ciclo fosse garantido nos moldes e apoios como o era então 

nos restantes cclos de ensio. Apenas em 2005 ou 6 se 

conseguiu que este objectivo fosse mais ou menos garantido. 

Esta petição, entregue em 15 de Outubro de 98, apenas foi 

apreciada e votada na Comissão Parlamentar em 18 de 

Janeiro de 2000 e debatida n Plenário em Maio desse ano; A 

segunda em que fui 1º subescritor foi recente e prendeu-se 

com o pedido para que o pequeno almoço fosse garantido nas 

escolas. O processo formal foi garantido e o governo ( o 

actual) assumiu alguns compromissos, que não respondem 

totalmente às nossas expectativas. Mas o debate permitiu 

esclarecer muitas coisas e o caminho deu os seus passos. 

Pelo meio fiocu uma petição em que se exigia a redução de 

alunos por turma e a redução de turmas por professor. Esta foi 

a petição que mais assinaturas obteve (cerca de 19.000 em 45 

dias) mas foi a que não se viu um milimetro de resposta, bem 

pelo contrario, pois o governo actual agrava de forma 

significativa esta matéria, aumentando o numero de alunos e 

obrigando os professores a terem mais turmas. Um erro que 

pagaremos caro…

Sim
Sim esteve 

presente
Sim 1

Sim Sim Não

Não 

acompanhou a 

discussão. 

4

Sim Não

Tendo sido arquivada, por o IGESPAR estar em processo de 

classificação patrimonial, como se pretendia, fiquei sem 

informação se está tudo a correr em conformidade, ou se 

houve um retrocesso ou protelamento da classificação.

2
Não respondi à questão 8 porque a minha petição não foi a 

Plenário.

Sim Não Sim
Esteve 

presente
Sim 2

Sim Sim Sim
Esteve 

presente
Não

Deveria ter sido agendada com mais tempo 

de antecedência e permitido mais tempo 

aos diversos grupos parlamentares

2
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8.1 8.3
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7.2

Sim Sim Não 4

Acho que o objecto das Petições deveria ter em conta que nem 

todos os cidadãos portugueses são formados em Direito. Por 

exemplo, uma Petição "pela demissão" de um membro do 

Governo é sempre indeferida liminarmente na I Comissão, pois, 

juridicamente,  a competência de exoneração dos Ministros cabe 

ao Primeiro-Ministro.Portanto, para que o objecto da Petição 

fosse admitido, teria de ser algo como: “Petição para fazer com 

que a AR faça pressão para que o Primeiro-Ministro exonere o 

Ministro B”.Isto não faz qualquer sentido, atendendo ao princípio 

da máxima efectividade das normas constitucionais e tendo em 

conta que o “jargão” jurídico (exoneração / demissão) não é 

conhecido por parte dos cidadãos não especializados em Direito 

Público). Por outro lado, quanto às iniciativas legislativas de 

cidadãos (art. 167.º, n.º 1, da Constituição) – que são, no fundo, 

uma espécie de Petição qualificada, uma vez que corporiza um 

projecto de lei -, não faz sentido que a Lei regulamentadora (Lei 

n.º 17/2003) exija 35.000 assinaturas.Por comparação, para a 

constituição de um partido político, são exigidas 7.500 

assinaturas.

Sim Não As reivindincações incluídas na petição não foram satisfeitas. Sim
Sim. Esteve 

presente
Sim 1

Não
A comunidade cientifica não foi 

ouvida! 
Não

A comunidade cientifica não foi ouvida. Por isso, acho que a 

decisão da minha petição, não foi clara!
Sim

Sim. Canal 

Parlamento
Não

A discussão não foi clara e relevante, 

porque a comunidade cientifica estrangeira, 

ligada ao bem-estar animal, não foi ouvida!

0
A Parlamento tem de ser imparcial, coisa que infelizmente, no 

que diz respeito á minha petição, não aconteceu!

34 Sim = 14 Sim = 21 Sim = 13 Nada satisfeito 9

27 Não = 46 Não = 24 Não = 16 Pouco satisfeito 18 26%

7 S/Resposta = 8 S/Resposta = 23 S/Resposta = 39 Razoavelmente satisfeito 12 18%

Satisfeito 13 19%

Muito satisfeito 11 16%

S/Resposta 5 7%


