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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia da 

República 

 

Registo V. Ref.ª  Data 

I_COM1XV/2022/132 

 

  21/12/2022 

 

Assunto: Conclusão da apreciação em Comissão da Petição n.º 120/XIV/1 - Defesa 

dos direitos das crianças 

 

Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência a conclusão da apreciação da petição 

identificada em epígrafe, com a aprovação do anexo relatório final, na reunião ordinária 

desta Comissão de 14 de dezembro de 2022, nos termos do n.º 12 do artigo 17.º da Lei 

de Exercício do Direito de Petição (LEDP),  aprovada pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto 

(na redação atual). 

Cumpre-me ainda informar que, de acordo com a alínea m) do n.º 1 do artigo 19.º da 

mesma Lei, foi comunicada ao peticionário a conclusão da apreciação da petição em 

Comissão, com envio do relatório final, tendo igualmente sido dado conhecimento do 

texto da petição e do presente relatório aos Grupos Parlamentares e aos Deputados 

únicos representantes de partido para a apresentação de eventual iniciativa, nos termos 

do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

 

(Fernando Negrão) 

mailto:1cacdlg@ar.parlamento.pt
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13487
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf


 

COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS 

1 

 

 

COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS 

 

PETIÇÃO N.º 120/XIV/1ª – Defesa dos direitos das crianças 

Entrada na Assembleia da República: 11 de agosto de 2020 

Número de Assinaturas: 554 

1º Peticionário – Rosa Bela de Magalhães Martins Gomes Afonso 

 

RELATÓRIO 

I – Nota prévia 

A presente petição deu entrada na Assembleia da República em 11 de agosto de 2020, 

estando endereçada ao Senhor Presidente da Assembleia da República.  

A Petição n.º 120/XIV/1.ª foi distribuída em 13 de abril de 2022 à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, tendo sido nomeada relatora, no dia 20 de 

abril, a signatária do presente Relatório. 

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

artigo 24.º da Lei do Exercício do Direito de Petição (RJEDP)1, por se tratar de petição 

coletiva com menos de 4.000 subscritores (à data da sua entrega na Assembleia da 

República havia sido subscrita por 635 peticionários). 

O número de subscritores da petição, inferior a 1.000, também não pressupõe a audição dos 

peticionários (n.º 1 do artigo 21.º, e nº 1 do artigo 26º da Lei do Exercício do Direito de 

Petição), nem a sua publicação integral no Diário da Assembleia da República (n.º 1 do 

artigo 26.º da Lei do Exercício do Direito de Petição). 

 
1
 Exercício do Direito de Petição - Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

6/93, de 1 de março, Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto, Lei n.º 51/2017, de 13 

de julho e Lei nº 63/2020, de 29 de outubro. 
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II – Da Petição 

a) Objeto  

No âmbito da defesa dos direitos das crianças, os subscritores da presente Petição vêm 

solicitar a intervenção da Assembleia da República “no sentido de garantir que os atuais 

mecanismos e/ou instituições de defesa dos Direitos da Criança efetivamente funcionam 

(nomeadamente obrigando-os a apresentar relatórios periódicos e fundamentados para as 

decisões que adotam e sujeitando-os a auditorias e controlos de avaliação, por órgãos 

competentes) e que novos mecanismos ou o reforço de competência dos serviços permitam 

uma salvaguarda mais eficaz, por forma a evitar arquivamento de processos de crianças em 

risco, como terá sucedido no caso Valentina”. 

Nesse sentido, os peticionários vêm solicitar que seja avaliado o quadro normativo em vigor, 

designadamente no âmbito da Lei de proteção de crianças e jovens em perigo (Lei nº 

147/99, de 1 de setembro), no sentido de saber se os atuais mecanismos que visam a 

salvaguarda dos Direitos da Criança, são suficientes e/ou eficazes, atentas as notícias 

divulgadas pela comunicação social.  

Consideram os subscritores da Petição que “a existência de instrumentos jurídicos de 

proteção das crianças por si só não salvaguarda a vitimização das mesmas. É, portanto, 

necessário avaliar também aplicação dos mecanismos já criados, para compreender em que 

medida os núcleos de trabalho de mediação familiar agem prontamente na salvaguarda e 

garantia do supremo interesse das crianças”. 

Solicitam ainda os peticionários a alteração do quadro normativo em vigor, no sentido de 

reforçar os Direitos das Crianças, ponderando “o agravamento de sanções criminais para 

situações de negligência por parte dos funcionários das entidades com competência em 

matéria de infância e juventude”. 
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Neste âmbito, sugere-se igualmente a “criação de mecanismos de formação e capacitação 

dos participantes nos Núcleos de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo”. 

b) Análise  

Conforme referido na respetiva nota de admissibilidade, o objeto da petição em análise está 

especificado, o texto é inteligível, o peticionário encontra-se corretamente identificado, 

sendo mencionado corretamente o domicílio, e mostrando-se ainda genericamente 

presentes os demais requisitos formais e de tramitação estatuídos nos artigos 9.º e 17.º da 

Lei do Exercício do Direito de Petição, aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (na 

redação da Lei 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, da Lei nº 45/2007, de 

24 de agosto e da Lei nº 51/2017, de 13 de julho).  

Por outro lado, não se verifica qualquer causa para o indeferimento liminar previsto no 

artigo 12.º do aludido regime jurídico, o qual contempla o específico quadro normativo que 

deve reger o juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

Conforme já foi referenciado, em termos de tramitação, a presente Petição não é de 

apreciação obrigatória em Plenário, conforme alínea a) do nº 1 do artigo 24º do RJEDP, por 

se tratar de petição coletiva com menos de 4.000 subscritores.  

O número de cidadãos, inferior a 1.000, também não pressupõe a audição dos peticionários, 

nem a sua publicação integral no Diário da Assembleia da República, acompanhada do 

relatório correspondente, nos termos do nº 1 do artigo 21º e do nº 1 do artigo 26º, ambos 

do RJEDP. 

Quanto ao enquadramento factual e legal da matéria em apreço remete-se para a Nota de 

Admissibilidade da Petição n.º 120/XIV/1.ª, elaborada pelos serviços. 

 

 

 

 

 

 




