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Introdução 

A presente petição deu entrada na Assembleia da República no dia 11 de novembro de 2022, tendo 

baixado à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, em 15 de dezembro de 2021, 

isto é, após a dissolução da Assembleia da República, operada pelo Decreto do Presidente da República 

n.º 91/2021, de 5 de dezembro.  

Já no âmbito da XV Legislatura e ao abrigo do artigo 25.º da Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (Exercício 

do Direito de Petição ou, abreviadamente, LEDP), na sua redação em vigor, a petição baixou para 

apreciação, em 13 de abril de 2022, à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação 

(de ora em diante “Comissão”), de acordo com o despacho do Senhor Vice-Presidente da Assembleia 

da República de turno. 

 

I. A petição 

1. A presente petição coletiva tem por finalidade a criação e reforço de ações de sensibilização 

rodoviária, com especial enfoque na proteção de ciclistas. 

2. Os peticionários justificam a sua pretensão ao invocar, no essencial, quatro principais argumentos: 

(i) O aumento da sinistralidade envolvendo automobilistas e ciclistas; 

(ii) O facto de haver cada vez mais velocípedes; 

(iii) A criação de ciclovias adjacentes a passeios, o que acarreta “desconforto e insegurança para 

peões e ciclistas”; e 

(iv) Desconhecimento generalizado das regras do Código da Estrada no que respeita aos direitos 

dos velocípedes e da sua coexistência com os veículos motorizados. 

3. Assim, os peticionários propõem que sejam adotadas diversas soluções, sendo elas, a “criação e 

reforço de ações de sensibilização contra este tipo de sinistralidade rodoviária”, o “reforço da 

fiscalização do transito, com especial enfoque na proteção dos ciclistas” e a “elaboração de uma 

Carta Nacional dos Direitos do Ciclista”. 

 

II. Análise da petição 

1. Cumprimento dos requisitos formais 

A petição foi endereçada ao Presidente da Assembleia da República, o objeto da petição encontra-se 

devidamente especificado, sendo o texto inteligível. De igual modo, o 1.ª signatário encontra-se 

devidamente identificado, bem como o seu respetivo domicílio, estando presentes os requisitos formais 

e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º da LEDP, com as alterações introduzidas pelas Leis 

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

e 63/2020, de 29 de outubro. 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-presidente-republica/91-2021-175397134
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-presidente-republica/91-2021-175397134
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGp_X_s6L3AhWCyIUKHRdFDSUQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.parlamento.pt%2FLegislacao%2FDocuments%2FLegislacao_Anotada%2FExercicioDireitoPeticao_Anotado.pdf&usg=AOvVaw2ERJRYzBJTKSBUlysGEdZJ
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Entende-se ainda que não se verificam razões para o indeferimento liminar da petição, nos termos do 

artigo 12.º da LEDP. 

 

2. Antecedentes (incluindo petições anteriores ou pendentes conexas) 

Efetuada a análise às bases de dados, verificou-se não existirem petições pendentes sobre matéria 

idêntica ou conexa.  

 

3. Iniciativas pendentes 

Efetuada a análise às bases de dados, verificou-se que, na XIV Legislatura, foi apresentado, pela 

Deputada Não Inscrita Joacine Katar Moreira, o Projeto de Lei n.º 897/XIV/2.ª – “Altera o Código da 

Estrada reforçando a segurança de peões e ciclistas nas vias intra-urbanas”, o qual caducou em 28 de 

março de 2022, com o início da XV Legislatura. 

Na presente legislatura (XV) não existem iniciativas sobre matéria idêntica ou conexa. 

 

4. Proposta de admissão/indeferimento 

Propõe-se a admissão da petição. 

 

 

III. Tramitação subsequente 

1. Face à proposta de admissão da petição e considerando que a mesma é subscrita por 171 

peticionários, é obrigatória a nomeação de Deputado relator, o qual deverá elaborar o 

respetivo relatório final com vista a ser aprovado na Comissão competente (n.º 5 do artigo 17.º da 

LEDP), ou seja, neste caso, na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. A 

conclusão da apreciação da petição ocorrerá, em regra, com a aprovação do relatório final (cfr. n.º 

9 do artigo 17.º da LEDP). 

2. A Comissão deverá aprovar o relatório final da petição, a apresentar pelo Deputado relator, no prazo 

de 60 dias a contar da data da sua admissão, descontados os períodos de suspensão do 

funcionamento da Assembleia da República (cfr. n.º 9 do artigo 17.º da LEDP). 

3. Sugere-se que, no final, e como providência julgada adequada, a Comissão pondere a remessa de 

cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos Parlamentares, DURP, ao ministro competente 

em razão da matéria, bem como à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) para 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120984
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eventual medida legislativa ou administrativa, nos termos do disposto das alíneas d), e) e f) do n.º 

1 do artigo 19.º da LEDP; 

4. Considera-se relevante assinalar que, face ao número de subscritores, não é obrigatória a audição 

dos peticionários em sede de Comissão (cfr. n.º 1 do artigo 21.º da LEDP), a apreciação da petição 

em Plenário, o debate na Comissão (cfr. alínea a), do n.º 1 do artigo 24.º e n.º 1 do artigo 24.º-A 

da LEDP), nem a publicação no Diário da Assembleia da República (cfr. alínea a), do n.º 1 do artigo 

26.º da LEDP). 

 

 

IV. Conclusão 

1. Proposta de admissão/Indeferimento 

Propõe-se a admissão da presente petição. 

 

2. Formalidades subsequentes 

(i) Admissão da petição; 

(ii) Nomeação de Deputado relator, considerando que a petição tem 171 subscritores; 

(iii) Sugere-se que seja enviada cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos 

Parlamentares, DURP, ao ministro competente em razão da matéria, bem como à Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) para, querendo, tomarem as medidas que 

entenderem necessárias. 

 

 

Palácio de S. Bento, 27 de abril de 2022 

 

A assessora da Comissão 

 

 

(Rita Nobre) 


