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Assunto: Relatório final da Petição n.º 88_XIV_1.ª - Pelo recuo na suspensão da iniciativa  

                 Cultura Para Todos 

 

Nos termos do n.º 11 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, alterada e republicada 

pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho (Lei do Exercício do Direito de Petição/LDP), junto remeto 

a Vossa Excelência o Relatório Final relativo à Petição n.º 88_XIV_1.ª - Pelo recuo na 

suspensão da iniciativa Cultura Para Todos, aprovado por unanimidade, com os votos a favor 

dos Grupos Parlamentares do PS, PSD, BE e PCP, registando-se a ausência do Grupo 

Parlamentar do CDS-PP, na reunião da Comissão de Cultura e Comunicação realizada no dia 2 

de dezembro de 2020, cujo parecer é o seguinte: 

1. O objeto da petição n.º 88/XIV/1.ª é claro e está bem especificado, encontrando-se 

identificado o 1.ª peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais e de 

tramitação legalmente estabelecidos no Regime Jurídico de Exercício do Direito de 

Petição (RJEPD); 

 

2. Deve ser remetida cópia da petição e deste Relatório aos Grupos Parlamentares, aos 

Deputados Únicos Representantes de Partido (DURP), à Deputada não inscrita, bem 

como ao Governo, designadamente ao Ministério da Cultura e Comunicação e ao 

Ministério da Coesão Territorial, 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 (LEDP).  

 
3. Tendo em conta o papel que as Comunidades Intermunicipais têm na aplicação do 

Programa, deve igualmente ser remetida cópia do presente relatório aos Presidentes 

dos Conselhos Intermunicipais; 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13455
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13455
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4. A petição n.º 88/XIV/1ª, na qual os seus signatários se posicionam “Pelo recuo na 

suspensão da iniciativa Cultura Para Todos”, bem como o presente relatório devem ser 

remetidos a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República para seu 

arquivamento, dando-se conhecimento aos peticionários, nos termos da alínea m) do 

artigo 19.º da Lei n.º 43/90, de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis pela 

Lei n.º 6/93, de 1 de março, Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, Lei n.º 45/2007, de 24 de 

agosto e Lei n.º 51/2017, de 13 de julho. 

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

 

                                                               A Presidente da Comissão, 

 

            

(Ana Paula Vitorino) 
















