
 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

 
  

 

 

 

Exmo. Senhor 

Vice-Presidente da Assembleia da República 

Deputado José Manuel Pureza 

 

 

Ofício n.º 29/12.ª-CCCJD/2017            10.02.2017 

 

Assunto: Relatório Final da Petição n.º 196/XIII/2.ª - Solicita alteração ao regime de 

policiamento de espetáculos desportivos 

 

Junto remeto a V. Exa. o Relatório Final Petição n.º 196/XIII/2.ª - Solicita alteração ao 

regime de policiamento de espetáculos desportivos, subscrita poe ACM – Associação de 

Ciclismo do Minho, aprovado por unanimidade na reunião da Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto realizada no dia 7 de fevereiro de 2017. 

. 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

 

 

A Presidente da Comissão 

 

(Deputada Edite Estrela) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12877
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12877
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Relatório Final 
Petição n.º 196/XIII/2.ª 

Autor do Parecer: 

Deputado Luís Monteiro 

 

N.º de assinaturas: 1 

Assunto: Solicita alteração ao regime de policiamento de espetáculos 

desportivos).  

1.º Peticionário: ACM – Associação de Ciclismo do Minho 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12877
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I – Nota Prévia  

A presente petição, subscrita pela Associação de Ciclismo do Minho, deu entrada na 

Assembleia da República a 19 de outubro de 2016, tendo baixado à Comissão 

Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto enquanto comissão 

competente na matéria no dia 31 do mesmo mês, por despacho da Senhora Vice-

Presidente da Assembleia da República, Deputada Teresa Caeiro.  

Na reunião ordinária da Comissão realizada a 30 de novembro de 2016, após 

apreciação da respetiva nota de admissibilidade, a petição foi definitivamente admitida 

e nomeado como relator o deputado ora signatário para a elaboração do presente 

relatório. 

No dia 19 de janeiro de 2017, pelas 14:15 horas, foi realizada a audição de José Luís 

Ribeiro, Presidente da Associação de Ciclismo do Minho, e de Delmino Pereira, 

Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, 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 dos Ministros da Administração Interna e da Educação. 

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

outra petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria na presente 

Legislatura. Todavia, na XII Legislatura foi apresentada, pelo Presidente da 

Associação de Ciclismo do Minho, uma petição com objeto similar (Petição n.º 

336/XII/3 - Pretendem igualdade de tratamento em termos de policiamento e da 

participação do Estado português nos encargos de atividades desportivas realizadas 

na via pública), que foi apreciada na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias. De registar ainda que, já em 2009, a ACM tinha apresentado 

uma petição com objetivo parcialmente idêntico (Petição n.º 573/X/4 - Solicitam 

alteração ao Decreto-Lei n.º 238/92, de 29, que regula o policiamento de espetáculos 

desportivos realizados em recintos desportivos). 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12461
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12461
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=11908
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II – Objeto da Petição  

O peticionário solicita a intervenção da Assembleia da República, no sentido da 

alteração do regime de policiamento de atividades desportivas na via pública, 

nomeadamente do ciclismo. 

 

 

III – Análise da Petição 

A Nota de Admissibilidade da petição refere que, a favor da sua pretensão, o 

peticionário alega o seguinte: 

 A Associação de Ciclismo do Minho é uma Instituição de Utilidade Pública, 

devidamente mandatada pelo movimento associativo nacional relacionado 

com o ciclismo; 

 O Decreto-Lei n.º 238/92, de 29 de outubro - Estabelece o regime de 

policiamento de espetáculos desportivos realizados em recintos desportivo 

— excluía o ciclismo e outras modalidades praticadas na via pública dos 

apoios concedidos pelo Estado, em termos de policiamento, o que 

configurava uma situação de discriminação; 

 Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 216/2012, de 9 de outubro, que define o 

regime de policiamento de espetáculos desportivos realizados em recinto 

desportivo e de satisfação dos encargos com o policiamento de 

espetáculos desportivos em geral -, as modalidades praticadas na via 

pública passaram a estar incluídas no acesso às verbas provenientes da 

exploração dos jogos sociais. No entanto, subsiste uma situação de 

desigualdade em relação ao ciclismo, porquanto o policiamento de 

atividades praticadas na via pública é obrigatório, contrariamente ao que 

sucede com determinadas atividades realizadas em recintos desportivos, e 

só pode ser assegurado por forças de segurança pública, como a Guarda 

http://arnet/sites/XIIILeg/COM/12CCCJD/DocumentosPeticao/0f4d06ef-18fa-4d62-bc5a-ae36db59c24a.pdf
http://www.acm.pt/
https://dre.pt/application/file/217654
https://dre.pt/application/file/175654
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Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, o que veda a 

possibilidade de recurso a serviços de entidades privadas; 

 Assim, entende o peticionário que a diferença de tratamento, no que concerne 

aos auxílios concedidos pelo Estado, pode colocar em causa o princípio da 

livre concorrência e da equidade; 

 Por outro lado, e por considerar que o Decreto-Lei n.º 216/2012 privilegia o 

futebol, em detrimento das restantes modalidades, defende que deveria 

ser o ciclismo a integrar o Conselho Técnico, em representação das 

federações desportivas, tendo em que conta que não existem alternativas 

viáveis à realização de provas daquela modalidade fora da via pública e 

atendendo ao facto de o policiamento constituir um elemento 

condicionador e determinante para a sua prática; 

 Assim, propõe que sejam tomadas medidas para ultrapassar estes 

constrangimentos e que, em síntese, se indicam: 

 Implementação de um regime específico para o ciclismo, de 

financiamento integral do policiamento de atividades desportivas que 

envolvam as seleções nacionais ou realizadas no quadro dos 

campeonatos, taças, voltas, grandes prémios, circuitos nacionais ou 

regionais, de escalões etários inferiores ao do escalão sénior; 

 Implementação de um regime específico de financiamento, pelo 

menos em 60%, do policiamento de atividades desportivas 

realizadas no quadro dos campeonatos, taças, voltas, grandes 

prémios, circuitos nacionais ou regionais, de escalão sénior, elites e 

superiores; 

 Integração de um representante da Federação Portuguesa de 

Ciclismo no Conselho Técnico; 

 Implementação de uma solução que admita o policiamento de 

atividades desportivas realizadas na via pública por entidades 

privadas certificadas e não apenas por entidades estatais (GNR e 
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PSD), devendo as mesmas beneficiar também da comparticipação 

estatal para com os encargos do policiamento. 

 

IV – Diligências efetuadas pela Comissão   

a) Pedidos de informação 

Ao abrigo das disposições conjugadas dos n.os 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 da Administração Interna e ao Gabinete do Ministro da Educação 

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 Gabinete do Ministério da 

Administração Interna, 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 da Educação. 

 

b) Audição do peticionário  

Procedeu-se à audição da Associação de Ciclismo do Minho, representada pelo seu 

Presidente, José Luís Ribeiro, e ainda por Delmino Pereira, Presidente da Federação 

Portuguesa de Ciclismo. 

Na audição estiveram presentes, além do Deputado relator, os Senhores Deputados 

Joel Sá (PSD), António Cardoso, João Azevedo Castro, Palmira Maciel e Norberto 

Patinho (PS) e Diana Ferreira (PCP). 

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://arnet/sites/XIIILeg/COM/12CCCJD/DocumentosPeticao/3c283281-1f64-441d-9410-4549d43e3717.pdf
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«Os peticionários José Luís Ribeiro e Delmino Pereira agradeceram a possibilidade de 

discutir, novamente, a questão do policiamento de espetáculos desportivos e 

reafirmaram os argumentos que justificaram a entrega da petição e que, em síntese, 

se expõem: 

 Entendem que existe uma clara situação de discriminação no acesso aos 

apoios do Estado. Apesar de o Decreto-Lei n.º 216/2012, de 9 de outubro - que 

define o regime de policiamento de espetáculos desportivos realizados em 

recinto desportivo e de satisfação dos encargos com o policiamento de 

espetáculos desportivos em geral – prever que as modalidades praticadas na 

via pública passam a estar incluídas no acesso às verbas provenientes da 

exploração dos jogos sociais, subsiste uma situação de desigualdade em 

relação ao ciclismo, porquanto o policiamento de atividades praticadas na via 

pública é obrigatório, contrariamente ao que sucede com determinadas 

atividades realizadas em recintos desportivos. Por outro lado, esse 

policiamento só pode ser assegurado por forças de segurança pública, o que 

veda a possibilidade de recurso a serviços de entidades privadas; 

 Deveria ser o ciclismo a integrar o Conselho Técnico, em representação das 

federações desportivas, tendo em que conta que não existem alternativas 

viáveis à realização de provas daquela modalidade fora da via pública e 

atendendo ao facto de o policiamento constituir um elemento condicionador e 

determinante para a sua prática. 

Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Joel Sá (PSD), António Cardoso 

(PS), Diana Ferreira (PCP) e Luís Monteiro (BE), que agradeceram a exposição e 

colocaram algumas questões. 

Em resposta, os peticionários informaram que vão enviar propostas que 

complementarão o documento já apresentado. 

Esclareceram que as provas na via pública são mais dispendiosas, tendo em conta 

que os custos dos motociclos e viaturas das forças de segurança também são 

assumidos pelas associações. 

https://dre.pt/application/file/175654
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Assim, propõem um regime específico para o ciclismo e a implementação de uma 

solução que admita o policiamento de atividades desportivas realizadas na via pública 

por entidades privadas certificadas pelo Ministério da Administração Interna, e não 

apenas por entidades estatais (GNR e PSD). Apresentaram o caso de alguns países 

europeus, onde o policiamento constitui um encargo do Estado, e outros, que têm um 

sistema misto, em que existe a possibilidade de integrar voluntários no policiamento.  

Para terminar, reafirmaram a importância de políticas que favoreçam a prática 

desportiva na via pública e referiram-se à Portaria n.º 298/2016, para defender que a 

mesma conduzirá, inevitavelmente, à redução do número de provas, em particular no 

que se refere às provas por etapas.» 

A documentação da audição, incluindo gravação áudio, encontra-se disponível na página 

internet da Comissão.  

 

 

V – Opinião do Relator 

Sendo a opinião do relator de emissão facultativa, nos termos do n.º 3 do artigo 137.º 

do Regimento, o deputado relator exime-se, nesta sede, de emitir quaisquer 

considerações políticas sobre a petição em apreço. 

 

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. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=103765
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=103765


 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

  9 

 

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 da Administração Interna e ao Senhor 

Ministro da Educação. 

 

Palácio de S. Bento, 7 fevereiro de 2017 

 

O Deputado Relator, 

 

(Luís Monteiro) 

A Presidente da Comissão, 

 

(Edite Estrela) 

 


