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Petição n.º 88/XV/1.ª  

 

ASSUNTO: Para a construção de um pavilhão desportivo no Agrupamento de Escolas 

Fragata do Tejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada na AR: 22 de novembro de 2022 

N.º de assinaturas: 411  

1.º Peticionário: João Pedro Martelo Lourenço 
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I. A petição 

 

1. A petição n.º 88/XV/1.ª, subscrita por 411 cidadãos, deu entrada na Assembleia da 

República em 22 de novembro de 2022 e foi recebida na Comissão de Educação e Ciência 

no dia 24 do mesmo mês, na sequência de despacho do Vice-Presidente da Assembleia 

da República, Deputado Adão Silva. 

2. Esta petição coletiva, apresentada por João Pedro Martelo Lourenço, divulgada através 

do site petição pública, alerta que o Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo, situado 

próximo do centro da vila da Moita, com 600 alunos, é o único Agrupamento do concelho 

que não tem um pavilhão desportivo nas suas instalações, sendo as aulas no âmbito da 

educação física e desportiva lecionadas numa sala multifunções, nos corredores da 

escola, ou na rua, quando o tempo o permite. 

3. Nesse sentido, solicitam a construção de um pavilhão desportivo no Agrupamento, que 

sirva as necessidades da escola e da comunidade da Moita. 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

1. Efetuada uma pesquisa à base de dados da AP, não se localizaram iniciativas ou outras 

petições pendentes ou anteriores sobre esta matéria. 

 

III. Enquadramento legal  

 

1. A petição foi endereçada ao Presidente da Assembleia da República e o seu objeto 

encontra-se devidamente especificado, sendo o texto inteligível. De igual modo, o 1.º 

signatário encontra-se devidamente identificado, está indicado o seu domicílio e estão 

presentes os requisitos formais e de tramitação previstos nos artigos 9.º e 17.º da Lei de 

Exercício do Direito de Petição (LEDP), aprovada pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (na 

redação atual). 

2. Entende-se ainda que não se verificam razões para o indeferimento liminar da petição, 

nos termos do artigo 12.º da LEDP.  

3. Estão previstos na Carta Educativa do concelho da Moita (versão homologada, fevereiro 

de 2008) entre outros, o Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo, constituído por 5 

escolas básicas (incluindo uma com 2.º e 3.º ciclo, sede do Agrupamento) e 2 jardins de 

infância, prevendo-se como proposta a construção de um pavilhão gimnodesportivo na 

EB 2,3. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13822
https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT113598
https://aefragatadotejo.edu.pt/
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://www.cm-moita.pt/viver/educacao/carta-educativa-do-concelho-da-moita
https://aefragatadotejo.edu.pt/
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4. O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, concretiza a transferência de competências 

para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da educação, ao 

abrigo dos artigos 11.º e 31.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, constando das 

respetivas FAQ's (42 e 43) as responsabilidades pela construção de equipamentos 

escolares.  

 
IV. Proposta de tramitação  

 

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

2. Admitida a petição, e uma vez que se encontra subscrita por 411 peticionários, a 

respetiva audição será presidida pelo Deputado relator (em reunião aberta aos 

restantes Deputados da Comissão), não sendo obrigatório que a mesma decorra perante 

o plenário da Comissão (artigo 21.º, n.º 1, da LEDP), nem que a petição seja publicada no 

Diário da Assembleia da República/DAR (artigo 26.º, n.º 1, alínea a), idem). 

3.  Considerando a matéria objeto da petição, propõe-se que se consulte o Ministro da 

Educação, o Conselho das Escolas, a Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses e a Câmara Municipal da Moita para que se pronunciem sobre a mesma, 

no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 20.º, conjugado com 

o artigo 23.º da LEDP, na redação dada pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro. 

4. Sugere-se que, no final, e como providência julgada adequada, a Comissão pondere a 

remessa de cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao 

Governo, para tomada das medidas que entenderem pertinentes, nos termos do artigo 

19.º da LEDP. 

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 9 do artigo 17.º da citada 

Lei. 

 

Palácio de S. Bento, 05 de dezembro de 2022 

 

A assessora da Comissão 

(Teresa Fernandes) 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2019-118872841-118872939
http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/ficheiros/?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33&channel=ed16ac2e-ba4c-4299-883d-468376316b46&content_id=D0122079-0399-4071-A7DB-72D615927289&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2019-10-22123122
https://dre.pt/application/file/a/146891058

