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RELATÓRIO DE AUDIÇÃO 

 
Entidade: Estêvão Domingos de Sá Sequeira  
 
Recebido por: Deputados Helga Correia (PSD), Susana Lamas (PSD), Maria Augusta 

Santos (PS) e Jorge Campos (BE) 
 
Assunto:  Petição n.º 131/XIII - Direito de Informação - Legendagem de Programas 

Informativos. 
 
Exposição: A Senhora Deputada Helga Correia (PSD), na qualidade de relatora da 
Petição, começou por apresentar as boas-vindas ao Senhor Estêvão Domingos de Sá 
Sequeira, a quem deu conta das diligências já efetuadas pela Comissão, em relação à 
petição que submeteu à Assembleia da República, tendo ainda feito referência às 
respostas da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) e da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social (ERC) aos pedidos de informação da Comissão. 
 
Passou, de seguida, a palavra ao peticionário, para expor ou aprofundar o objeto da 
Petição e os fundamentos que justificaram a sua entrega. 
 
O Senhor Estêvão Sequeira fez uma breve síntese da Petição, defendendo que a proposta 
que apresenta é viável, se existir um planeamento adequado, tendo em conta que não 
foram fixados prazos para a sua concretização. Reafirmou a importância desta medida, em 
particular para o setor do Turismo, considerando que eventuais custos seriam inferiores 
aos benefícios para o nosso País. 
 
Fez também alusão aos inquéritos de satisfação aos turistas, lamentando que não incluam 
referência à qualidade da informação televisiva em Portugal e terminou, considerando que 
não é honroso para Portugal receber turistas e não lhes facultar a possibilidade de 
compreender a informação que é transmitida. 
 
Interveio, de seguida, o Senhor Deputado Jorge Campos (BE), que agradeceu a presença 
e o alerta suscitado pela petição e solicitou alguns esclarecimentos adicionais em relação 
à proposta apresentada. 
 
Em resposta, o Senhor Estêvão Sequeira reafirmou a importância de se assegurar o direito 
dos turistas à informação em Portugal, nomeadamente os cidadãos da União Europeia, e 
deu ainda testemunho da sua vivência, como turista, no estrangeiro, entendendo que se 
exige a concretização desta mudança.  
 
A Senhora Deputada Helga Correia (PSD) agradeceu a presença de todos e fez referência 
às diligências subsequentes a tomar pela Comissão.  
 
A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página 
internet da Comissão.  
 
 
Palácio de São Bento, 21 de setembro de 2016 

 
 

A assessora  
Cristina Tavares 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12717
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12717
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=102795
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=102795

