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Relatório Final 
Petição n.º 38/XIII/1.ª 

Autor do Parecer: João 

Torres 

N.º de assinaturas: 1 

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. 

 

1.º Peticionário: Estêvão Domingos de Sá Sequeira  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12717
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I – Nota Prévia  

 

A Petição n.º 38/XIII/1.ª, subscrita por Estêvão Domingos de Sá Sequeira, com 1 

assinatura, foi recebida através do sistema de petições on-line, deu entrada na 

Assembleia da República em 12 de janeiro de 2016, tendo baixado à Comissão 

Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em 19 de janeiro de 

2016, por despacho do Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, 

Deputado Jorge Lacão.  

Na reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto, de 26 de janeiro de 2016, após apreciação da respetiva nota de 

admissibilidade, a Petição foi definitivamente admitida e nomeado como relator o 

deputado signatário do presente relatório. 

A 16 de março de 2016, foi realizada a audição do peticionário, tendo sido 

especificados os motivos da apresentação da petição à Assembleia da República. 

Paralelamente, relativamente ao conteúdo da petição, houve diligências com vista à 

pronúncia por parte do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do 

Ministro da Educação, do Ministro da Saúde, do Conselho Nacional de Juventude e do 

Corpo Nacional de Escutas.  

 

II – Objeto da Petição  

 

O peticionário vem solicitar a intervenção da Assembleia da República, apelando que 

as «instituições públicas, as associações promotoras dos Direitos dos Jovens […] 

desenvolvam uma plataforma que vise resolver os problemas dos Jovens, em situação 

social aguda».  

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5442684f4456684e7a59745a6a59794e6930304e6d49324c546730597a5574596d4e694d7a526d596d557a5a5449314c6e426b5a673d3d&fich=e0a85a76-f626-46b6-84c5-bcb34fbe3e25.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5442684f4456684e7a59745a6a59794e6930304e6d49324c546730597a5574596d4e694d7a526d596d557a5a5449314c6e426b5a673d3d&fich=e0a85a76-f626-46b6-84c5-bcb34fbe3e25.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a5957387659325a6a4d546b304e3249744f5445794f4330304e4749324c546c684e7a49744e6a63334d4455324d4755314d4463354c6e426b5a673d3d&fich=cfc1947b-9128-44b6-9a72-6770560e5079.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764e446b315a6d4a6a4d7a417459546b784e6930305a6d55784c546c68596a557459324d774e4751344e6a6378595745784c6e426b5a673d3d&fich=495fbc30-a916-4fe1-9ab5-cc04d8671aa1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d6a4a6c4e5752694e6a6b74596a41345a5330304d446b334c5749794d7a4574597a59324f445a6d5a545577597a517a4c6e426b5a673d3d&fich=22e5db69-b08e-4097-b231-c6686fe50c43.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d6d55774f574e694d5751745a4755344d7930304f4446684c574935595445744d544a694f546c6c4f474a6d4d5751324c6e426b5a673d3d&fich=2e09cb1d-de83-481a-b9a1-12b99e8bf1d6.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a59573876597a4d78593255784e6a63744d6a526d4d6930304d4455334c5745354f474d74595755355a5441354d574d794e324d334c6e426b5a673d3d&fich=c31ce167-24f2-4057-a98c-ae9e091c27c7.pdf&Inline=true
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A petição salienta que «há que dar garantia aos Jovens um futuro com dignidade, ou 

seja a sua integração social para que prossigam os estudos, sem caírem nas 

residências dos sem abrigo».  

 

Para o peticionário, tem-se constatado que «os Jovens entre os 18 [e] 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». 

 

III – Análise da Petição 

A Nota de Admissibilidade da petição refere, a propósito da análise da mesma, o 

seguinte: 

«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. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5442684f4456684e7a59745a6a59794e6930304e6d49324c546730597a5574596d4e694d7a526d596d557a5a5449314c6e426b5a673d3d&fich=e0a85a76-f626-46b6-84c5-bcb34fbe3e25.pdf&Inline=true
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://www.programaescolhas.pt/
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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». 

 

IV – Diligências efetuadas pela Comissão   

a) Pedidos de informação 

Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 4 e 5 do artigo 20.º e do artigo 23.º, 

ambos da Lei de Exercício do Direito de Petição (doravante LDP), foi solicitado ao 

Gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ao Gabinete do 

Ministro da Educação, ao Gabinete do Ministro da Saúde, ao Conselho Nacional de 

Juventude e ao Corpo Nacional de Escutas que, querendo, tomassem posição sobre a 

matéria constante da petição.  

Na sequência do pedido de informação dirigido pela Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto, respondeu o Conselho Nacional de Juventude, 

cuja posição pode ser encontrada no processo da petição.  

Até ao momento da elaboração do presente relatório, a Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto ainda não recebeu resposta ao pedido de 

informação dirigido ao Gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, ao Gabinete do Ministro da Educação, ao Gabinete do Ministro da Saúde e ao 

Corpo Nacional de Escutas. 

 

b) Audição do peticionário  

Procedeu-se à audição do peticionário, Estêvão Domingos de Sá Sequeira, no dia 16 

de março de 2016. 

Na audição anteriormente mencionada estiveram presentes, além do Deputado relator, 

João Torres (PS), os Deputados António Cardoso (PS) e Luís Monteiro (BE). 

Da audição do peticionário se produziu a respetiva ata, elaborada pelos serviços da 

Comissão, onde consta o seguinte: 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a5957387659325a6a4d546b304e3249744f5445794f4330304e4749324c546c684e7a49744e6a63334d4455324d4755314d4463354c6e426b5a673d3d&fich=cfc1947b-9128-44b6-9a72-6770560e5079.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764e446b315a6d4a6a4d7a417459546b784e6930305a6d55784c546c68596a557459324d774e4751344e6a6378595745784c6e426b5a673d3d&fich=495fbc30-a916-4fe1-9ab5-cc04d8671aa1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d6a4a6c4e5752694e6a6b74596a41345a5330304d446b334c5749794d7a4574597a59324f445a6d5a545577597a517a4c6e426b5a673d3d&fich=22e5db69-b08e-4097-b231-c6686fe50c43.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d6d55774f574e694d5751745a4755344d7930304f4446684c574935595445744d544a694f546c6c4f474a6d4d5751324c6e426b5a673d3d&fich=2e09cb1d-de83-481a-b9a1-12b99e8bf1d6.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738764d6d55774f574e694d5751745a4755344d7930304f4446684c574935595445744d544a694f546c6c4f474a6d4d5751324c6e426b5a673d3d&fich=2e09cb1d-de83-481a-b9a1-12b99e8bf1d6.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a59573876597a4d78593255784e6a63744d6a526d4d6930304d4455334c5745354f474d74595755355a5441354d574d794e324d334c6e426b5a673d3d&fich=c31ce167-24f2-4057-a98c-ae9e091c27c7.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a54566b4d54637a4f5467744e6a6b774f4330304d4755344c5749784e446b745a474d335a6d4d30596a417a4d7a5a6b4c6e426b5a673d3d&fich=e5d17398-6908-40e8-b149-dc7fc4b0336d.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12717
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«O Senhor Deputado João Torres (PS) dirigiu as boas-vindas ao peticionário e 

felicitou-o pela apresentação da petição, entendendo que corresponde a uma 

dimensão da democracia participativa que deve ser valorizada. Passou, de seguida, a 

palavra ao Senhor Estêvão Domingos de Sá Sequeira para expor o objeto da Petição 

e os fundamentos que justificaram a sua entrega. 

O Senhor Estêvão Sequeira fez uma breve apresentação da Petição, em que focou, 

em síntese, o papel que o Estado e as organizações devem assumir no apoio aos 

jovens e à sociedade em geral, destacando, que “o Estado tem um papel logístico de 

administração, mas deve delegar a gestão dos assuntos sociais a entidades 

socialmente vocacionadas, concedendo-lhes formas de assegurar o auto 

financiamento e as receitas necessárias para conduzir essas tarefas, sem ser 

necessariamente à custa de impostos”.  

Sublinhou ainda a importância de serem potenciadas sinergias e de envolver as 

entidades de um determinado setor, entendendo que compete à Assembleia da 

República e aos órgãos de soberania conceber o enquadramento que circunscreva a 

atuação dessas entidades. O documento que serviu de base à comunicação encontra-

se disponível no processo da Petição. 

Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Luís Monteiro (BE), António Cardoso 

(PS) e João Torres (PS), que agradeceram a exposição e efetuaram alguns 

comentários, tendo ainda colocado algumas questões sobre a matéria peticionada. 

Em resposta às intervenções dos Senhores Deputados, o Senhor Estêvão Sequeira 

esclareceu que o que se propõe na Petição é que as associações juvenis se juntem 

em rede, trabalhando para o mesmo fim. O que se pretende não é apenas a criação 

de uma plataforma eletrónica, segundo afirmou, mas de uma rede, que privilegie o 

envolvimento das organizações do Estado, também das organizações juvenis e de 

outras da sociedade civil. 

Defendeu que o planeamento deverá ser conjunto, devendo o Estado assumir um 

papel dinamizador e observador e as associações juvenis um papel ativo no âmbito da 

implementação das políticas.  
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Relativamente ao financiamento, reafirmou que as associações não poderão depender 

exclusivamente dos fundos públicos, devendo antes desenvolver projetos e atividades 

que sejam geradores de receitas. 

O Senhor Deputado João Torres (PS) agradeceu a presença de todos e destacou a 

relevância da audição, que permitiu aprofundar e aclarar alguns dos aspetos da 

Petição». 

 

V – Opinião do Relator 

Sendo a opinião do relator de emissão facultativa, entende o mesmo referir a bondade 

do assunto que move o peticionário e que a petição e o exercício deste direito é uma 

forma de democracia participativa que deve ser valorizada e incentivada.  

 

VI – Conclusões e Parecer 

Face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto emite 

o seguinte parecer: 

1. O objeto da petição está clarificado no conteúdo da mesma e na audição 

realizada, encontrando-se aquele especificado e revela-se estar devidamente 

identificado o peticionário. Nestes termos, consideram-se preenchidos os 

demais requisitos formais e de tramitação definidos no artigo 9.º da LDP. 

 

2. Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LDP, devido ao número de 

subscritores – 1 subscritor – não é obrigatória a apreciação da petição em 

Plenário; 

 

3. O presente Relatório deverá ser remetido ao Senhor Presidente da Assembleia 

da República, nos termos do n.º 8 do artigo 17.º da LDP; 

 

4. Deverá a Comissão remeter cópia da Petição e deste Relatório aos Grupos 

Parlamentares, ao Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 



 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

  8 

 

Social, ao Senhor Ministro da Educação, ao Senhor Ministro da Saúde, ao 

Peticionário e ao Conselho Nacional de Juventude. 

 

Palácio de S. Bento, 18 de março de 2016. 

 

O Deputado Relator, 

 

(João Torres) 

A Presidente da Comissão, 

 

(Edite Estrela) 

 


