
 

RELATÓRIO F INAL  

C O M I S S Ã O  D E  E D U C A Ç Ã O  E  C I Ê N C I A  

 
 

Petição n.º 88/XV/1.ª 
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I. Nota prévia 

 

A Petição n.º 88/XV/1.ª – Para construção de um pavilhão desportivo no 

Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo, subscrita por 411 cidadãos, sendo o 1.º 

subscritor o cidadão João Pedro Martelo Lourenço, 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. 

Seguiram-se os trâmites previstos na Lei do Exercício do Direito de Petição (LDP) e, 

após apreciação da Nota de Admissibilidade e verificação de que a petição cumpria os 

requisitos formais estabelecidos, a mesma foi definitivamente admitida e nomeada como 

relatora para elaboração do presente Relatório a Deputada ora signatária. 

 

II. Da Petição 

 

a) Objeto da petição 

Os peticionários consideram que o facto de o Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo, 

localizado próximo do centro da Vila da Moita, não dispor de um pavilhão desportivo 

coloca em causa o planeamento e execução das aulas, tão importantes no programa 

curricular e na criação de hábitos de vida saudáveis dos seus 900 alunos, e impede que 

a comunidade da vila da Moita possa usufruir de mais um espaço desportivo coberto 

para a oferta de treinos de várias modalidades. 

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

sirva as necessidades da escola e da comunidade da Moita. 

 

b) Exame da petição 

O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado 

o subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos nos 

artigos 9.º e 17.º da Lei de Exercício do Direito de Petição. 

Conforme o explanado na nota de admissibilidade não há iniciativas legislativas 

pendentes nem outras petições conexas com a presente petição em apreço. 

 

III. Diligências efetuadas pela Comissão 

a) Pedido de informação 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=127895
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Ao abrigo do disposto pela alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º da LEDP, foi solicitada 

informação sobre o teor da petição às seguintes entidades para se pronunciarem, ao 

abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º da Lei do 

Exercício de Petição: 

− Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP); 

− Câmara Municipal da Moita; 

− Conselho de Escolas; 

− Ministro da Educação. 

 

Aos pedidos mencionados, até à data da elaboração deste Relatório Final, apenas a 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses deu resposta, sendo possível a sua 

consulta online na página da Comissão. 

 

b) Audição dos Peticionários 

 

Tendo em conta o número de subscritores da Petição e cumprindo-se o disposto no 

artigo 21.º da Lei de Exercício do Direito de Petição, a Comissão de Educação e Ciência 

procedeu à audição dos peticionários, na reunião de 11 de janeiro de 2023, presidida 

pela Deputada Fernanda Velez (PSD) que, como Deputada relatora da petição, 

cumprimentou o 1.º peticionário, João Lourenço, e lembrou os termos em que a mesma 

decorreria, tendo de seguida passado a palavra ao peticionário para que fizesse a sua 

intervenção inicial. 

Intervieram depois os Deputados Ana Isabel Santos (PS), Fernanda Velez (PSD), 

Gabriel Mithá Ribeiro (CH) e Paula Santos (PCP) que se pronunciaram sobre a matéria 

e colocaram algumas questões aos peticionários. 

Na sequência das questões colocadas pelos Deputados, o peticionário fez várias 

considerações na sua intervenção final, estando a respetiva gravação disponibilizada 

na página da Comissão. 

 

IV. Conclusões 

 

Face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência conclui: 

 

a) Que deve ser dado conhecimento da Petição n.º 88/XV/1.ª  – Para a construção de 

um pavilhão desportivo no Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo e do presente 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=127895
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=127895
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=127895
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a7939555a58683062305a70626d46735547563061574e765a584d764d47497a4e546b334e446b744e5751344d433030597a49794c54686c595459745a6d497a596a6c694d3249774d47566b4c6e426b5a673d3d&fich=0b359749-5d80-4c22-8ea6-fb3b9b3b00ed.pdf&Inline=true


 
 

 

Relatório Final da Petição n.º 88/XV/1.ª         4 

 

relatório aos Grupos Parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa 

legislativa, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei do Exercício 

do Direito de Petição; 

Deve também ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respetivo 

relatório final ao Ministro da Educação, para eventual adoção de medidas pertinentes. 

 

b) Que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, 

nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei do Exercício do Direito de Petição; 

 

c) Que deve o presente relatório ser enviado ao Senhor Presidente da Assembleia da 

República, nos termos do n.º 12 do artigo 17.º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 

 

 

Palácio de São Bento, 24 de janeiro de 2023,  

 

A Deputada Relatora,    A Vice-Presidente da Comissão, 

 

 

(Fernanda Velez)    (Germana Rocha) 

 

  

 

 

 


