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I. A petição 

 

1. A petição n.º 492/XIII (3.ª) deu entrada na Assembleia da República no dia 22 de março de 

2018, por via eletrónica, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto, para apreciação, no dia 22 de março de 2018, por despacho do Senhor Vice-

Presidente da Assembleia da República, Deputado José Manuel Pureza. 

2. A Associação de Moradores e Amigos da Foz Velha, no Porto, vem solicitar à Assembleia da 

República: 

 

 A constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar e apreciar a 

atuação do Ministério da Cultura e do município do Porto na defesa do património 

classificado «Foz Velha» em face da anunciada pretensão edificatória naquele espaço; 

 Que recomende ao Ministério da Cultura que tenha uma especial atenção para com a 

defesa e proteção desse património; 

 Que o Ministério da Cultura e a Câmara Municipal do Porto adotem os procedimentos 

necessários à proteção daquele património e as medidas adequadas para impedir a 

agressão e violação desse património. 

 

2. Para esse efeito, a Associação de Moradores e Amigos da foz Velha alega: 

 

 O conjunto da «Foz Velha», no Porto, foi classificado como conjunto de interesse público nos 

termos da Portaria n.º 323/2013, de 3 de junho, que o classificou como conjunto de interesse 

público; 

 Encontra-se em curso um processo de loteamento e edificação que afeta gravemente e viola 

o património classificado da Foz Velha, que é «uma área com notável coesão e grau mínimo 

de dissonâncias, detentora de um elevado grau patrimonial de ordem histórica, artística, 

arquitetónica, urbanística e paisagística, prevendo-se ainda a construção de um conjunto de 

edifícios com utilização para serviços»; 

 É evidente o impacto visual dessa destruição na imagem do núcleo histórico classificado e o 

não respeito pelos critérios que devem guiar a intervenção em áreas históricas classificadas 

como de interesse público, quer em termos morfológicos quer em termos tipológicos; 

 O referido projeto irá agravar o problema do tráfego e circulação de pessoas e mercadorias. 

 

Em suma, além de criticar a volumetria da edificação prevista e de considerar que o processo de 

loteamento do terreno viola “o património e criará grave dano naquele núcleo”, a Associação 
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alega que a construção dessa edificação na Rua Montebelo e na Travessa Alegre “vai provocar 

o caos no trânsito” naquela zona da cidade. 

 

II. Enquadramento fatual 

 

Consultada a base de dados da atividade parlamentar, verifica-se não existir nenhuma outra 

petição ou iniciativa legislativa sobre a matéria em apreço. 

 

II. Enquadramento legal 

 

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

subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais e de tramitação 

estabelecidos no artigo 9.º do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição (RJEDP), 

aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 13 

de julho). 

2. Relativamente ao objeto da petição, «iniciativa de inquérito parlamentar, designadamente uma 

comissão de inquérito, para investigar e apreciar a atuação do Ministério da Cultura e do 

município do Porto (…)», o artigo 19.º do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição 

(RJEDP), aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 

51/2017, de 13 de julho), estipula que 

 

 «1 — Do exame das petições e dos respetivos elementos de instrução feito pela comissão 

pode, nomeadamente, resultar: 

 

(…) 

 

i) A iniciativa de inquérito parlamentar;» 

 

Essa iniciativa, de acordo com o Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, aprovado pela 

Lei n.º 5/93, de 1 de março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 126/97, de 10 de 

dezembro, e pela Lei n.º 15/2007, de 3 de abril, tem de partir dos Deputados ou da própria 

comissão e não de um cidadão ou grupos de cidadãos. Estabelece o artigo 2.º da referida lei: 

 

«2 — A iniciativa dos inquéritos previstos na alínea a) do n.º 1 compete:  

 

a) Aos grupos parlamentares e deputados de partidos não constituídos em grupo 

parlamentar;  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684442/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2051%2F2017
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https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684442/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2051%2F2017
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/InqueritosParlamentares_Simples.pdf
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b) Às comissões;  

c) Aos deputados.» 

 

O mesmo se diga quanto à pretensão da Associação de solicitar à Assembleia da República que 

«recomende ao Ministério da Cultura que tenha uma especial atenção para com a defesa e 

proteção desse património». Nos termos do artigo 19.º do Regime Jurídico de Exercício do 

Direito de Petição, do exame da petição pode resultar:  

 

«c) A elaboração, para ulterior subscrição por qualquer Deputado ou grupo parlamentar, da 

medida legislativa que se mostre justificada;» 

 

Podendo, nesse sentido, qualquer Grupo Parlamentar apresentar um projeto de resolução sobre 

a matéria em apreciação. 

 

I. Proposta de tramitação 

 

1. 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. 

2. Dado que a petição tem 1041 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 (artigo 

26.º, n.º 1, alínea a), idem), mas não a sua apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea 

a), da LDP);  

3. Propõe-se ainda que seja solicitada informação à Direcção Regional de Cultura do Norte 

(DRCN) e à Câmara Municipal do Porto.  

4. Sugere-se ainda que, a ser admitida, se dê conhecimento do relatório final aos grupos 

parlamentares e ao Governo para a adoção das medidas que entendam pertinentes, nos 

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

5. Deverão questionar-se as entidades referidas no ponto III para que se pronunciem sobre a 

petição. 

6. 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.  
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Palácio de S. Bento, 10 de abril de 2018 

 

 

. 

 


