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Introdução 

 

A Petição n.º 289/XIII (2.ª) deu entrada na Assembleia da República em 30 de março de 2017, 

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

para apreciação, no dia 6 de abril de 2017, por despacho do Senhor Vice-Presidente da 

Assembleia da República, Deputado José Manuel Pureza. 

 

 

I. A petição 

 

1. Os peticionários solicitam a intervenção da Assembleia da República no sentido da defesa e 

preservação do posto médico da CUF, edifício inaugurado em 18 de abril de 1943 na 

sequência da fundação da Caixa de Previdência do Pessoal da Companhia União Fabril 

(CUF) e Empresas Associadas em 1940, em detrimento do projeto atual e das obras em 

curso promovidas pelo parque empresarial da baía do Tejo que preveem a sua demolição. 

2. A favor da sua pretensão, requerem: 

 

 A manutenção de todo o edificado do lado poente da Rua da CUF de forma a 

preservar a unidade do tecido urbano industrial daquela rua, reforçando o valor do 

posto médico da CUF; 

 A musealização do antigo posto médico a par com a Casa Alfredo da Silva, 

inserindo-o no conjunto urbano e industrial situado entre as ruas da CUF a poente, 

de Liebig a nascente a 9 de abril a norte e do industrial Alfredo da Silva e da União 

a sul; 

 A integração do edifício no roteiro para a interpretação do património industrial em 

todo o antigo complexo industrial; 

 E, por fim, a integração e discussão pública deste processo e de outros desta 

natureza que possam pôr em causa valores patrimoniais únicos. 

 

 

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 ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria. 

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 586 subscritores, não é obrigatória nem a sua 

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

Assembleia da República/DAR (artigo 26.º, n.º 1, 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 com um número de 

subscritores inferior a 4000, 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. Propõe-se 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.  

 

 

IV. Conclusão 

 

1. A petição é de admitir; 

2. Tendo em conta que tem 586 subscritores, 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. 
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Palácio de S. Bento, 17 de abril de 2017 

 

 

A assessora da Comissão 

Maria Mesquitela 


