
  
Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto  

 

 NOTA DE ADMISSIBILIDADE  

 

 

 

 

Petição n.º 150/XIII/1.ª 

 

 

ASSUNTO: “Portugal também para os portugueses”. 

Entrada na AR: 18 de julho de 2016 

N.º de assinaturas: 1 

1.º Peticionário: Ricardo Jorge Pedro Sarmento 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12831


  

Nota de Admissibilidade da Petição n.º 150/XIII/1.ª      2 

 

Introdução 

 

A Petição n.º 150/XIII/1.ª deu entrada na Assembleia da República em 18 de julho de 2016, por 

via eletrónica, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para 

apreciação, no dia 19 de julho, por despacho do Senhor Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Deputado Jorge Lacão. 

 

 

I. A petição 

 

1. O peticionário solicita a intervenção da Assembleia da República, no sentido de serem 

tomadas medidas que facilitem o acesso dos portugueses aos monumentos nacionais. 

2. A favor da sua pretensão, argumenta o seguinte: 

2.1. Um Português não tem, na atual conjuntura, possibilidade de conhecer o seu próprio 

país, no que diz respeito a monumentos e museus, atendendo aos elevados custos de 

acesso, que se tornam incomportáveis para uma família. 

2.2. Apresenta o caso de Sintra e os valores de entrada nos seus principais monumentos: 

Palácio da Pena: 14€; Castelo dos Mouros: 8€; Quinta da Regaleiras: 6€; Chalet da 

Condessa D'Edla: 9,5€.  

2.3. Refere ainda os custos de entrada em alguns monumentos emblemáticos da cidade 

de Lisboa, como sejam a Torre de Belém (6€), o Mosteiro dos Jerónimos (10€), o 

Padrão dos Descobrimentos (3€), o Arco da Rua Augusta (2.5€) e o Castelo São 

Jorge (8.5€). 

2.4. Manifesta orgulho relativamente à capacidade que os portugueses têm de acolher os 

estrangeiros, mas considera que Portugal está, atualmente, demasiado direcionado 

para os turistas e que os portugueses se encontram limitados no acesso à cultura e, 

consequentemente, na divulgação do que de melhor existe no nosso País. 

 

 

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

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

subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 
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9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto.  

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

petição sobre esta matéria, na presente Legislatura. Todavia, na XII Legislatura, a Comissão 

de Educação, Ciência e Cultura apreciou a Petição n.º 23/XII/1 - Solicita que seja alterado o 

tarifário em vigor para visitas aos monumentos nacionais -, encontrando-se a mesma já 

concluída. 

3. No que diz respeito a iniciativas legislativas, o Grupo Parlamentar do PS apresentou, na 

atual Legislatura, o Projeto de Resolução 430/XIII - Recomenda ao Governo a 

implementação da gratuitidade do acesso aos museus e monumentos nacionais para jovens 

até aos 30 anos, durante os fins de semana e feriados. 

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 

 

1. Dado que se trata de uma petição com um só subscritor, não é obrigatória a sua audição 

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

República/DAR (artigo 26.º, n.º1, alínea a), idem) nem a apreciação em Plenário (artigo 24.º, 

n.º 1, alínea a) da LDP).  

2. Atendendo ao procedimento aprovado pela Comissão para as petições que tenham até 4000 

assinaturas, deverá proceder-se à audição do peticionário pelo Deputado relator, em 

reunião aberta a todos os Deputados da Comissão. 

3. Propõe-se que se questione o Ministro da Cultura, para que se pronuncie sobre a 

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, da Lei de Exercício do Direito de Petição. 

4. Sugere-se ainda que, no final, a Comissão pondere a remessa de cópia da petição e do 

respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao Governo, para tomada 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.  

 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12135
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40557
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IV. Conclusão 

 

1. Face ao exposto, propõe-se a admissão da presente petição. 

2. Considerando que tem apenas um subscritor, não é obrigatória a sua publicação integral 

no DAR, a audição do peticionário na Comissão, nem a apreciação em Plenário. 

3. Deverá ser efetuada a audição do peticionário pelo Deputado relator, em reunião aberta a 

todos os Deputados. 

4. Propõe-se ainda que seja solicitada informação ao Ministro da Cultura. 

 

Palácio de S. Bento, 7 de setembro de 2016 

 

 

A assessora da Comissão 

Cristina Tavares 


