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Introdução 

 

A petição n.º 486/XIII (2.ª) deu entrada na Assembleia da República no dia 14 de março de 

2018, por via eletrónica, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto, para apreciação, no dia 15 de março de 2018, por despacho do Senhor Vice-

Presidente da Assembleia da República, Deputado José Matos Correia. 

 

 

I. A petição 

 

1. Os peticionários solicitam à Assembleia da República que seja avaliada a possibilidade da 

instituição do «Dia Nacional do Hóquei em Patins», a celebrar no dia 23 de cada ano, dia 

em que, em 1947, Portugal se consagrou campeão do mundo.  

2. A favor da sua pretensão, alegam que o hóquei em patins é uma modalidade que mais 

títulos internacionais conseguiu angariar, quer a nível das seleções, com 15 Campeonatos 

do Mundo e 21 Campeonatos da Europa, quer a nível de clubes, com a conquista de 6 

Taças dos Campeões/Ligas Europeias, 12 Taças CERS e 10 na extinta Taça da Taças. 

3. Invocam também que o Hóquei em Patins é reconhecido como uma marca de excelência, 

sendo o seu campeonato desejado pelos melhores praticantes estrangeiros, constituindo 

esta modalidade uma mais-valia na cultura desportiva e popular.  

 

II.    Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

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

subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais e de tramitação 

estabelecidos no artigo 9.º do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição (RJEDP), 

aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 

13 de julho). 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13170
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684442/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2051%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684442/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2051%2F2017
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2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, verificamos que no decorrer da 

presente Legislatura foram apresentadas as seguintes petições conexas: 

 

 

 

Nº Data Título Situação 

486/XIII/3 2018-03-14 Criação de Dia Nacional do Hóquei em Patins. Aguarda deliberação 
sobre a sua 
admissibilidade 

465/XIII/3 2018-02-02 Criação de «Dia Nacional da Esperança».  Aguarda deliberação 
sobre a sua 
admissibilidade 

355/XIII/2 2017-07-10 Solicitam a criação do Dia Nacional da Doença de Huntington.  Proposta para 
apreciação em 
plenário 

327/XIII/2 2017-05-09 Solicitam a criação do Dia Nacional da Síndrome de Angelman. Concluída 

217/XIII/2 2016-11-28 Solicitam a instituição do Dia Nacional da Segurança Infantil.  Concluída 

191/XIII/2 2016-10-12 Criação do Estatuto do Cuidador Informal da pessoa com doença de Alzheimer e 
outras demências ou patologias neurodegenerativas e criação do Dia nacional do 

Cuidador. 

Concluída 

105/XIII/1 2016-04-26 Pretendem a criação do Dia Nacional da Anemia. Concluída 

94/XIII/1 2016-04-06 Pretendem que, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde 2016, a 
Assembleia da República recomende ao Governo a integração da Associação Protetora 

dos Diabéticos de Portugal no Serviço Nacional de Saúde, tal como previsto na 
legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de Outubro).  

Concluída 

90/XIII/1 2016-03-30 Solicitam a criação do "Dia Nacional da Inclusão", no dia 17 de junho.  Concluída 

68/XIII/1 2016-03-02 Solicitam que o dia 8 de julho seja reconhecido como "Dia Nacional do Mutualismo."  Concluída 

57/XIII/1 2016-02-11 Solicitam que o dia 15 de outubro seja reconhecido como "Dia Nacional para a 
Sensibilização da Perda Gestacional."  

Concluída 

 

3. Relativamente ao objeto da petição, «Criação do Dia Nacional do Hóquei em Patins», 

importa referir que a criação de dias nacionais é, em regra, objeto de criação por via de 

resolução, quer da Assembleia da República quer do Governo (artigo 166.º da Constituição 

da República Portuguesa). 

4. 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. 

 

III. Tramitação subsequente 
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1. A presente petição deu entrada na Assembleia da República ao abrigo dos n.os 3 e 4 do 

artigo 9.º do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição, através do sistema de 

receção eletrónica de petições; 

2. Dado que a petição tem 848 subscritores, não é obrigatória nem a sua audição perante a 

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

República (artigo 26.º, n.º 1, alínea a), idem), nem a sua apreciação em Plenário (artigo 24.º, 

n.º 1, alínea a), da LDP);  

3. Propõe-se ainda que seja solicitada informação ao Ministro da Educação.  

4. Sugere-se ainda que, a ser admitida, se dê conhecimento do relatório final ou da nota de 

admissibilidade convertida em relatório aos grupos parlamentares, ao Governo para a 

adoção das medidas que entendam 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 848 subscritores, não é obrigatória a sua publicação integral no 

DAR, a audição do peticionário na Comissão e a apreciação em Plenário; 

 

Palácio de S. Bento, 3 de abril de 2018 

 

 


