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Introdução 

 

A presente petição insere-se na campanha “Pela Paz, Pela Segurança, Pelo Futuro da 

Humanidade – Pela assinatura por parte de Portugal do Tratado de Proibição de Armas 

Nucleares”, promovida pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação e a Associação 

Juvenil Projeto Ruído. Em 6 de julho de 2018, por despacho do Vice-Presidente da 

Assembleia, Deputado José de Matos Correia, a petição foi remetida à Comissão de 

Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, para apreciação, tendo chegado ao 

seu conhecimento no dia 10. 

 

 

I. Objeto e fundamentação 

 

1. O Peticionário, Filipe Nuno Gouveia Ferreira, encabeçando uma lista de treze mil 

quatrocentos e vinte signatários, reclama “das autoridades portuguesas a assinatura e 

ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares, em respeito pelo consagrado 

no artigo 7.º da Constituição da República, que preconiza o desarmamento geral, 

simultâneo e controlado.”  

 

2. Na petição argumenta-se que «As armas nucleares são a mais grave ameaça que pende 

sobre a Humanidade (…).» e que «A dimensão e potência dos arsenais nucleares 

atualmente existentes e a crescente tensão que marca situação internacional colocam 

com acrescida urgência a exigência do desarmamento nuclear (…)», defendendo que 

«Portugal, no respeito do espírito e letra da Constituição da República Portuguesa (…) 

deve estar do lado da paz e das iniciativas que a promovem, como o Tratado de 

Proibição de Armas Nucleares (…).» 
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II. Enquadramento factual 

1. O Tratado de Proibição das Armas Nucleares foi adotado pelas Nações Unidas a 7 de 

julho de 2017, após conferência convocada para a sua negociação. 

2. O texto final do documento foi aprovado com cento e vinte e dois votos a favor, uma 

abstenção e um voto contra. Sessenta e nove países optaram por não participar na 

votação, entre os quais Portugal. 

3. O Tratado, presentemente aberto a assinatura e ratificação por Estados-membros das 

Nações Unidas, conta, à data da elaboração deste documento, com sessenta países 

signatários. Conforme disposto no artigo 15.º do Tratado, entrará em vigor assim que 50 

países o ratificarem. 

4. O senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, em declarações públicas, justificou a 

decisão do Governo de Portugal, esclarecendo que «Portugal não pode ser membro da 

NATO, que é uma aliança nuclear, e ser subscritor de um tratado que declara ilegais as 

armas nucleares. Portugal não é membro de alianças ilegais.» 

5. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, foi localizada sobre matéria 

conexa a iniciativa abaixo referida, a saber, o Projeto de Resolução 1081/XIII/3.ª que 

aguarda agendamento em Plenário. 

 

6. A matéria peticionada insere-se no âmbito da competência política e legislativa da 

Assembleia da República, cfr. alínea i) do artigo 161.º da Constituição da República 

Portuguesa, segundo a qual compete à Assembleia da República aprovar os tratados 

(…) bem como os acordos internacionais que versem matérias da sua competência 

reservada ou que o Governo entenda submeter à sua apreciação. Compete ao Governo 

a iniciativa em matéria de tratados e acordos, cfr. n.º 1 do artigo 198.º do Regimento da 

Assembleia da República. 

 

 

 

 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/2017/07/20170707%2003-42%20PM/Ch_XXVI_9.pdf
https://www.un.org/disarmament/tpnw/index.html
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/A.Conf_.229.2017.L.3.Rev_.1.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=_en
https://www.tsf.pt/internacional/interior/portugal-nao-pode-assinar-tratado-contra-armas-nucleares-sendo-membro-da-nato-8791161.html
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634770794d5441344d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr1081-XIII.doc&Inline=true
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III. Enquadramento Legal 

 

1. Estamos perante uma petição coletiva de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 2.º do 

Regime Jurídico do Exercício do Direito de Petição (RJEDP), aprovado pela Lei n.º 

43/90, de 10 de agosto (na redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, 

de 4 de junho, da Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto, e da Lei n.º 51/2017, de 13 de julho). 

2. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, o primeiro peticionante 

encontra-se corretamente identificado, sendo mencionado o respetivo domicílio, o 

contacto telefónico, o endereço eletrónico, o número e a validade do documento de 

identificação pessoal, e mostrando-se ainda genericamente presentes os demais 

requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º do Regime Jurídico 

do Exercício do Direito de Petição. 

3. Não parece, por outro lado, verificar-se nenhuma das causas para o indeferimento 

liminar previsto no artigo 12.º deste Regime Jurídico, que contém o estrito quadro 

normativo que deve reger o juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à 

Assembleia da República. 

 

IV. Tramitação subsequente 

 
1. Atento o objeto da petição, sugere-se que, uma vez admitida, e logo que nomeado o 

respetivo Relator1, seja consultado o Ministro dos Negócios Estrangeiros, para que se 

pronuncie sobre o objeto da 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, do RJEDP. 

2. A presente petição deverá ser objeto de apreciação em Plenário, nos termos do n.º 1 do 

artigo 24.º do RJEDP, por se tratar de petição coletiva com mais de 4000 subscritores (à 

data da sua entrega na Assembleia da República havia sido subscrita por 13.420 

peticionantes), pressupondo também a audição dos peticionantes (n.º 1 do artigo 21.º do 

RJEDP), bem como a sua publicação integral no Diário da Assembleia da República, 

acompanhada do relatório final correspondente (n.º 1 do artigo 26.º do RJEDP). 

 

 

                                                           
1 Cfr. n.º 5 do artigo 17.º do RJEDP: «Recebida a petição, a comissão parlamentar competente toma conhecimento do objeto 

da mesma, delibera sobre a sua admissão, com base na nota de admissibilidade, e nomeia obrigatoriamente um Deputado 

relator para as petições subscritas por mais de 100 cidadãos.» 
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3. Sugere-se que, a final, seja enviada cópia do Relatório a aprovar em Comissão aos 

diferentes Grupos Parlamentares para conhecimento e eventual tomada das medidas 

que entenderem pertinentes, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 19.º do 

RJEDP. 

4. De acordo com o n.º 6 do artigo 17.º do RJEDP, esta Comissão deverá apreciar e 

deliberar sobre a presente petição no prazo de 60 dias a contar da data da sua 

admissão. 

 

5. O primeiro peticionante deverá ser notificado do teor das deliberações que vierem a ser 

tomadas, sendo-lhe ainda dado conhecimento da apreciação a realizar em sessão 

plenária, nos termos do n.º 9 do artigo 24.º da RJEDP. 

 

V. Conclusões 

 

1. A petição é de admitir; 

 

2. Dado que tem 13.420 subscritores, é obrigatória a sua publicação integral no DAR, a 

audição dos peticionários na Comissão e a respetiva apreciação em Plenário; 

 

3. Deverá questionar-se a entidade referida no ponto IV.1. para que se pronuncie sobre 

o objeto da petição. 

 

Palácio de S. Bento, 23 de julho de 2018. 

 

       O Assessor Parlamentar 

 

 

 

       (João de Campos Coelho) 


