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Introdução 

 

A Petição n.º 368/XIII (2.ª) deu entrada na Assembleia da República no dia 1 de agosto de 2017, 

por via eletrónica, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, 

para apreciação, no dia 11 de agosto de 2017, por despacho da Senhora Vice-Presidente da 

Assembleia da República, Deputada Teresa Caeiro. 

 

 

I. A petição 

 

1. Os peticionários solicitam à Assembleia da República a adoção de medidas em defesa da 

opinião pública na imprensa escrita.  

2. A favor da sua pretensão, alegam o seguinte: 

 

2.1. As «cartas do leitor», presentes na grande maioria dos jornais portugueses, são um 

lugar privilegiado para a difusão e auscultação da opinião pública; 

2.2. Em janeiro de 2017 a direção do Diário de Notícias, sem qualquer explicação, decidiu 

cancelar este espaço de opinião, o que contraria um dos princípios do estatuto 

editorial do jornal; 

2.3. Sem a existência da figura do Provedor do Leitor, que tem como função defender o 

interesses dos leitores, responder às suas críticas e zelar pelos seus interesses de 

uma forma independente da redação e da direção do jornal para o qual trabalha,  

deixa de haver uma ligação mais direta entre o leitor e a direção do jornal; 

2.4. Os jornais desempenham um papel fundamental no fomento e na promoção da 

cidadania ao permitir que o leitor se faça ouvir na imprensa através das suas cartas, 

que constituem, também elas, artigos de opinião dentro do espaço da imprensa. 

 

II.    Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados os 

subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais e de tramitação 

estabelecidos no artigo 9.º do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição (RJEDP), 

aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 

13 de julho). 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13049
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684442/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2051%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684442/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2051%2F2017
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2. As alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, vieram introduzir algumas 

alterações ao regime vigente. O novo n.º 5 do artigo 17.º determina que «recebida a petição, 

a comissão parlamentar competente toma conhecimento do objeto da mesma, delibera sobre 

a sua admissão, com base na nota de admissibilidade, e nomeia obrigatoriamente um 

Deputado relator para as petições subscritas por mais de 100 cidadãos, podendo o relatório 

final ser elaborado em resultado da aprovação, pela Comissão, da respetiva nota de 

admissibilidade.» 

 

3. Tendo a presente petição apenas cinco subscritores, a Comissão de Cultura, Comunicação, 

Juventude e Desporto poderá, se assim o entender, dispensar a designação de relator, 

podendo o respetivo relatório final ser elaborado em resultado da aprovação, pela Comissão, 

da respetiva nota de admissibilidade. Claro que, em função da especificidade ou da 

importância da matéria, a Comissão poderá entender que se justifica, ainda assim, a 

nomeação de um relator. Quando não exista relatório, a nota de admissibilidade pode ser 

convertida em relatório, que será assinado pelo Presidente da Comissão.    

 

4. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma outra 

petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria na presente Legislatura.  

 

5. Dado que a petição 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 –, pelo que se propõe a admissão da petição. 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. A presente petição deu entrada na Assembleia da República ao abrigo dos n.os 3 e 4 do 

artigo 9.º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, através do sistema de receção 

eletrónica de petições; 

2. De acordo com o novo n.º 5 do artigo 17.º, «Recebida a petição, a comissão parlamentar 

competente toma conhecimento do objeto da mesma, delibera sobre a sua admissão, com 

base na nota de admissibilidade, e nomeia obrigatoriamente um Deputado relator para as 

petições subscritas por mais de 100 cidadãos», podendo o relatório final, se a Comissão 

assim o deliberar, ser elaborado em resultado da aprovação da respetiva nota de 

admissibilidade;  

3. Dado que a petição tem apenas cinco subscritores, não é obrigatória nem a sua audição 

perante a Comissão (artigo 21.º, n.º 1, da LDP), nem a sua publicação no Diário da 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
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Assembleia da República (artigo 26.º, n.º 1, alínea a), idem), nem a sua apreciação em 

Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a), da LDP);  

4. Sugere-se ainda que, a ser admitida, se dê conhecimento do relatório final ou da nota de 

admissibilidade convertida em relatório aos grupos parlamentares, ao Governo para a 

adoção das medidas que entendam pertinentes, nos termos do artigo 19.º da Lei de 

Exercício do Direito de Petição; 

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 6 do artigo 17.º da citada Lei.  

 

 

IV. Conclusão 

 

1. A petição é de admitir; 

2. Tendo em conta que tem apenas cinco subscritores, não é obrigatória a sua publicação 

integral no DAR, a audição do peticionário na Comissão e a apreciação em Plenário; 

 

Palácio de S. Bento,10 de outubro de 2017 

 

 


