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Introdução 

 

A petição n.º 267/XIII (2.ª) deu entrada na Assembleia da República em 3 de março de 

2017, por via eletrónica, tendo baixado nesse mesmo dia à Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto, para apreciação, por despacho do Senhor Vice-

Presidente da Assembleia da República, Deputada Teresa Caeiro. 

 

 

I. A petição 

 

1. Os peticionários solicitam à Assembleia da República que adote as medidas 

necessárias para a salvaguarda de um património industrial corticeiro de excelência 

localizado na cidade de Portalegre, a conhecida «Fábrica Robinson», que se encontra 

num acentuado estado de degradação e deterioração, dando uma imagem de 

desolação e de abandono em pleno centro histórico da cidade e pondo em perigo uma 

parte fundamental da memória de Portalegre e da indústria corticeira. 

2. A favor da sua pretensão, alegam que: 

 A Fábrica Robinson constitui um valioso património da arqueologia industrial, com 

características ímpares, fazendo parte da identidade da cidade e de toda a região de 

Portalegre e que urge preservar; 

 É uma das mais significativas referências histórico-culturais de Portalegre, da região 

do Alentejo e de Portugal, tendo, inclusivamente, sido classificado pelo IPPAR como 

imóvel de interesse público. 

3. Nesse sentido, solicitam a adoção de medidas para a valorização e proteção de tão 

relevante património cultural, material e imaterial, mobilizando, para esse efeito, 

autarquias, entidades científicas, associativas, empresariais e outras. 

 

 

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 estabelecidos 

no artigo 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.  
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2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma outra 

petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria, na presente Legislatura.  

3. 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 4388 subscritores, é obrigatória a sua audição 

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

Assembleia da República/DAR (artigo 26.º, n.º 1, alínea a), idem) e a sua apreciação em 

Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a), da LDP). 

2. Propõe-se que se questionem os Ministros da Cultura e da Economia para que se 

pronunciem 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. 

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

respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao Governo, para eventual apresentação 

de iniciativas legislativas ou para tomada das medidas que entenderem pertinentes, nos 

termos do artigo 19.º da Lei de Exercício do Direito de Petição. 

4. 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. Dado que tem 4388 subscritores, é obrigatória a sua publicação integral no DAR, a 

audição dos peticionários na Comissão e sua apreciação em Plenário; 

3. Deverão questionar-se as entidades referidas no ponto III.2. para que se pronunciem 

sobre a petição. 

 
 

 

 
A Assessora, 

Maria Mesquitela 


