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I. A petição 

 

1. Introdução 

 

A Petição n.º 61/XIV/1.ª, endereçada ao Senhor Presidente da Assembleia da República, 

deu entrada na Assembleia da República em 25 de outubro de 2019, tendo baixado, para 

apreciação, à Comissão de Cultura e Comunicação, por despacho do Senhor Vice-

Presidente da Assembleia da República, Deputado António Filipe. 

 

2. Objeto e motivação 

 

Os subscritores da presente petição consideram que o regime de proteção e valorização do 

património cultural não acautela devidamente o perigo da sua destruição e, nesse sentido, 

vêm solicitar à Assembleia da República a alteração à Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, 

que estabelece as bases da politica e do regime de proteção e valorização do património 

cultural, nomeadamente do seu artigo 43.º, que refere: 

 

«Artigo 43.º 

Zonas de protecção 

 

1 - Os bens imóveis classificados nos termos do artigo 15.º da presente lei, ou em vias de 

classificação como tal, beneficiarão automaticamente de uma zona geral de protecção de 50 

m, contados a partir dos seus limites externos, cujo regime é fixado por lei.  

2 - Os bens imóveis classificados nos termos do artigo 15.º da presente lei, ou em vias de 

classificação como tal, devem dispor ainda de uma zona especial de protecção, a fixar por 

portaria do órgão competente da administração central ou da Região Autónoma quando o 

bem aí se situar.  

3 - Nas zonas especiais de protecção podem incluir-se zonas non aedificandi.  

4 - As zonas de protecção são servidões administrativas, nas quais não podem ser concedidas 

pelo município, nem por outra entidade, licenças para obras de construção e para quaisquer 

trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos e as cérceas e, em geral, a distribuição 

de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios sem prévio parecer favorável 

da administração do património cultural competente.» 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13428
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=844&tabela=leis
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Os peticionários referem que «esta formulação jurídica permite a qualquer leigo que se 

interesse pelo património material e imaterial da sua Nação compreender, sem peias, que 

praticamente todo o seu património localizado geograficamente nas fronteiras administrativas 

de Portugal está em perigo iminente de sofrer destruição, violação e saque, 

independentemente da sua cronologia». Citam que um exemplo dessa destruição sistemática 

de sítios arqueológicos em Portugal tem a ver com as obras ocorridas recentemente na Anta 

1 de Vale da Laje, localizada no concelho de Tomar, importante monumento megalítico do 

Médio Tejo construído há mais de 6000 anos, na bacia do rio Zêzere, pelos primeiros pastores 

e agricultores.  

 

 

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

1. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não foram localizadas quaisquer 

iniciativas ou petições sobre a matéria em apreço. 

 

2. 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/LEDP, Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, 

alterada e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho. 

 

3. Atento o referido, e dado que a petição em apreciação 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 – pretensão ilegal; visar 

a reapreciação de decisões dos tribunais, ou de atos administrativos insuscetíveis de 

recurso; visar a reapreciação de casos já anteriormente apreciados na sequência do 

exercício do direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos 

elementos de apreciação; apresentada a coberto do anonimato e sem possibilidade de 

identificação das pessoas de que provém; carecer de qualquer fundamento -, pelo que se 

propõe a admissão da petição. 

 

 

III. Tramitação subsequente 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e79394d587a5578587a49774d5463756347526d&fich=L_51_2017.pdf&Inline=true
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1. Face ao enquadramento exposto, propõe-se a admissão da petição. 

 

2. Admitida a petição, e uma vez que se encontra subscrita por 132 peticionários: 

 

2.1. Não é obrigatória a audição dos peticionários (artigo 21.º, n.º 1, da LEDP), não 

tem de ser apreciada em Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a), da LEDP) e não 

carece de publicação no Diário da Assembleia da República (artigo 26. º, n.º 1, 

alínea a), idem). 

2.2. Nos termos do artigo 17.º, n.º 5, da mesma lei, uma vez admitida a petição pela 

Comissão, deverá ser nomeado o Deputado Relator, procedimento que é 

obrigatório se subscrita por mais de 100 cidadãos, que elaborará o relatório 

final a discutir e votar em Comissão, o qual será enviado ao PAR e à primeira 

peticionária. 

2.3. Considerando a matéria objeto de apreciação, propõe-se a consulta do 

Ministério 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 LEDP. 

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

do respetivo relatório aos grupos parlamentares, aos Deputados Únicos 

Representantes de Partido (DURP), à Deputada não inscrita e ao Governo para 

eventual apresentação de iniciativas legislativas ou para tomada das medidas 

que entenderem pertinentes, nos termos do artigo 19.º da LEDP. 

 

3. 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 9 do artigo 17.º da citada 

Lei. 

 

 

V. Conclusão 

 

1. Face ao exposto, propõe-se a admissão da presente petição. 

2. Ao abrigo do artigo 17.º da LEDP, uma vez admitida a petição, deverá ser nomeado o 

Deputado Relator, que acompanhará a petição e elaborará o relatório final a submeter 

a votação na Comissão. 
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Palácio de S. Bento, 5 de maio de 2020 

 

A assessora da Comissão, 
 
 
 

(Maria Mesquitela) 


