
Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

NOTA DE ADMISSIBILIDADE

Petição n.º 38/XIII/1.ª

ASSUNTO: Solicita o desenvolvimento de uma plataforma, congregadora das 

associações promotoras dos direitos dos jovens, para resolução dos 

problemas dos jovens em situação social aguda.

Entrada na AR: 12 de janeiro de 2016

N.º de assinaturas: 1

1.º Peticionário: Estêvão Domingos de Sá Sequeira
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Introdução

A Petição n.º 38/XIII/1.ª deu entrada na Assembleia da República em 12 de janeiro de 2016, por 

via eletrónica, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para 

apreciação, no dia 19 de janeiro, por despacho do Senhor Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Deputado Jorge Lacão.

I. A petição

1. O peticionário vem solicitar a disponibilização de soluções para situações mais 

problemáticas em que os jovens possam, temporariamente, encontrar-se, por força de 

situações familiares desfavoráveis, propondo-se o desenvolvimento de uma plataforma que 

permita ajudar a resolver os problemas dos jovens e garantir a sua dignidade.

2. A favor da sua pretensão, alega o seguinte:

2.1. A Constituição da República Portuguesa assume como deveres fundamentais do 

Estado a garantia dos direitos e das liberdades fundamentais, nomeadamente no que 

concerne à promoção do bem-estar e da qualidade de vida, à igualdade entre todos e 

ainda à efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais;

2.2. A política de juventude assume como objetivos prioritários o desenvolvimento da 

personalidade dos jovens e a criação de condições para a sua efetiva integração na 

vida ativa;

2.3. Portugal está empenhado na construção de uma sociedade livre, justa e solidária e no 

respeito da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, dispondo de soluções 

para grandes problemas relacionados com órfãos, idosos, sem abrigo, deficientes, etc.

2.4. Constata-se, no entanto, que “os jovens entre os 18 os 30 anos, vítimas de uma 

desorganização social em casa dos progenitores ou familiares, quer por alcoolismo, 

toxicodependência, problemas de saúde, velhice, etc..., não têm soluções práticas 

quando se vêm forçados a sair de emergência de casa, especialmente quando são 

estudantes ou têm problemas de saúde, sem serem propriamente deficientes ou sem 

abrigo”.

3. Em face do exposto, vem apelar para que as instituições públicas, as associações 

promotoras dos direitos dos jovens, o Conselho Nacional de Juventude, a Santa Casa da 

Misericórdia, a Movijovem, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)

ligadas à Igreja, o Corpo Nacional de Escutas, etc...desenvolvam uma plataforma que vise 
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resolver os problemas dos jovens, em situação social aguda, de forma a garantir-lhes a 

possibilidade de prosseguimento dos estudos e um futuro com dignidade.

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o

subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 

9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei nº 43/90, de 10 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto. 

2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma outra 

petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria, na presente Legislatura. 

3. Atento o conteúdo da Petição, importará fazer referência ao Programa Escolhas, criado em 

2001, com o objetivo de promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos 

socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão 

social. Este programa tem sido apontado como uma boa prática no âmbito das políticas de 

prevenção da delinquência e do crime.

4. Assim, e dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos, entende-se que

não se verificam razões para o seu indeferimento liminar - nos termos do artigo 12.º da Lei 

de Exercício do Direito de Petição – pelo que se propõe a admissão da petição.

5. A pretensão do peticionário pode inserir-se no âmbito da competência da Assembleia da 

República, estando o poder de apresentação de iniciativas legislativas atribuído aos 

Deputados e aos Grupos Parlamentares.

III. Tramitação subsequente

1. Dado que se trata de uma petição que tem um subscritor, não é obrigatória a sua audição 

perante a Comissão (artigo 21.º, n.º 1 da LDP), a publicação no Diário da Assembleia da 

República/DAR (artigo 26.º, n.º1, alínea a), idem) e a apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 

1, alínea a) da LDP);

2. No entanto, e atendendo ao procedimento aprovado pela Comissão para as petições que 

tenham até 4.000 subscritores, proceder-se-á à audição do peticionário pelo Deputado 

relator, em reunião aberta a todos os Deputados da Comissão. Sugere-se que, aquando 

da audição, se questione o peticionário sobre a forma de concretização da proposta, dado 

que não se encontra especificado o tipo de plataforma que se propõe desenvolver.
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3. Propõe-se ainda que se questionem as seguintes entidades para que se pronunciem 

sobre a petição, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 20.º, 

conjugado com o artigo 23.º, da Lei de Exercício do Direito de Petição: Ministro do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ministro da Educação/Secretário de 

Estado da Juventude e do Desporto, Ministro da Saúde, Conselho Nacional de

Juventude e Corpo Nacional de Escutas.

4. Sugere-se ainda que, no final, a Comissão pondere a remessa de cópia da petição e do 

respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao Governo, para eventual 

apresentação de iniciativas legislativas ou para tomada das medidas que entenderem 

pertinentes, nos termos do artigo 19.º da Lei de Exercício do Direito de Petição.

5. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da data 

da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 17.º da citada Lei. 

IV. Conclusão

1. A petição é de admitir;

2. Tendo em conta que tem apenas um subscritor, não é obrigatória a sua publicação 

integral no DAR, a audição do peticionário na Comissão e a apreciação em Plenário;

3. Será efetuada a audição do peticionário pelo Deputado relator, em reunião aberta a todos 

os Deputados da Comissão;

4. Deverão questionar-se as entidades referidas no ponto III.3. para que se pronunciem

sobre a petição.

Palácio de S. Bento, 22 de janeiro de 2016

A assessora da Comissão

Cristina Tavares


