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Introdução 

 Nos termos do despacho n.º 2/XII de S. Exa a Presidente da Assembleia da República, de 1 de Julho 

de 2011, determinou o Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, em 27 de junho de 

2012, remeter à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local a presente petição 

individual on-line, sobre o assunto em epígrafe. 

 

I. A petição 

1- No documento em causa, do qual é primeiro subscritor Paulo Alexandre de Paiva Monteiro, os 

peticionários insurgem-se contra o facto de após a Assembleia Regional dos Açores ter classificado a 

baía de Angra do Heroísmo, em 2005, como Parque Arqueológico Subaquático o Governo Regional 

dos Açores ter optado por construir um Terminal de Cruzeiros, junto ao Porto das Pipas em Angra do 

Heroísmo, em pleno Parque Arqueológico em total desrespeito, segundo os peticionários, “ em total 

desrespeito pelo que está consagrado no ordenamento jurídico nacional”. 

2- Alegam, os mesmos, que tal decisão viola o artigo 78.º da Constituição, na medida em que não foi 

promovido “ a salvaguarda e a valorização do património cultural…” , bem como desrespeita “ 

Convenções internacionais ratificadas por Portugal- quer a Europeia para a Proteção do Património 

Arqueológico ,… quer a da UNESCO sobre a Proteção do Património Cultural Arqueológico”  e as 

Resoluções da Assembleia da República n.ºs 71/97 , 51/2006 e 47/2008 sobre valorização e 

preservação do património cultural e a sua utilização sustentável. 

3. Exigem os peticionários, em conclusão, “ que o Estado respeite as normas do direito regional, 

nacional, comunitário e internacional que visam a proteção do património cultural, declarando a 

nulidade de todo este processo e fazendo regressar a baía de Angra, domínio público marítimo, à sua 

condição de santuário intemporal do património cultural subaquático da Humanidade”  

 

II. Análise da petição e tramitação subsequente 

 

 

1. Verifica-se estar perante uma petição que cumpre os requisitos constitucionais, formais e de 

tramitação, estabelecidos no n.º 1 do artigo 52.º (Direito de petição e direito de acção popular) da 

Constituição da República Portuguesa, bem como no artigo 232.º do Regimento da Assembleia 

da República e designadamente nos artigos 9.º, 12.º, 17.º e seguintes da Lei nº 43/90, de 10 de 

Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 6/93, de 1 de Março, 15/2003, de 4 de 

Junho e 45/2007, de 24 de Agosto (Exercício do Direito de Petição). 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art52
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art52
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
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2. Anote-se que a análise substancial do objeto da presente petição, dirigida a Assembleia da 

República, poderá evidenciar uma eventual colisão de competências relativamente à entidade 

competente para a sua apreciação, tendo em conta, designadamente, os poderes das Regiões 

Autónomas, previstos no artigo 227.º da CRP.  

3. No entanto e visto não existir qualquer causa para o seu indeferimento liminar (artigo 12.º da Lei 

n.º 43/90), afigura-se ser de admitir a presente petição. 

4. Assinale-se ainda que o presente instrumento do exercício do direito de petição foi recebido na 

Assembleia da República ao abrigo do n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º da referida Lei de Exercício do 

Direito de Petição, através do sistema de receção eletrónica de petições, pelo que vulgarmente 

se denomina “petição on-line”. Importa, por outro lado, assinalar que a presente petição não 

deverá ser objeto de apreciação em Plenário, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Lei de 

Exercício do Direito de Petição. 

5. Por esta petição ser assinada por mais de 1000 cidadãos, é obrigatório proceder à audição dos 

respetivos peticionários, bem como ser publicada no Diário da Assembleia da República, nos 

termos do nº 1 do artigo 21.º e da alínea a) do nº 1 do artigo 26º da Lei do Exercício do Direito de 

Petição, respectivamente. 

6. A Comissão deve apreciar a presente petição, no prazo de 60 dias a contar da data da reunião de 

Comissão, que delibere a sua admissibilidade, conforme dispõe o nº 6 do artigo 17.º da supra 

citada lei. 

7. Efetuada consulta à base de dados da atividade parlamentar e do processo legislativo (PLC) não 

apurámos a existência de qualquer iniciativa sobre a mesma matéria. 

 

 

 

III. Conclusão 

 A presente Petição deve ser admitida, por não ocorrer nenhuma causa de indeferimento liminar, 

devendo ser nomeado Relator, seguindo-se os ulteriores termos até final. 

 

Palácio de S. Bento, 12 de Julho de 2012 

 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf

