
 

  
                                   

 

                                     Excelentíssimo Senhor  

Vice-Presidente da Assembleia da República 

Deputado José Manuel Pureza     

  

  

  

Ofício n.º 11/CCCJD/2018        01-02-2018  

  

Assunto: Relatório final da petição n.º 368/XIII (2.ª) - Solicita a adoção de medidas em defesa 

da opinião pública na imprensa escrita. 

 

  

Nos termos do n.º 11 do artigo 17.º da Lei de Exercício do Direito de Petição (Lei n.º 43/90, 

de 10 de agosto, alterada pelas Leis n.os 6/93, de 1 de março, 15/2003, de 4 de junho, 

45/2007, de 24 de agosto, e 51/2017, de 13 de julho, e retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 23/2017, de 5 de setembro), junto remeto a Vossa Excelência o relatório final 

da petição n.º 368/XIII (2.ª) - Solicita a adoção de medidas em defesa da opinião pública na 

imprensa escrita. -, da iniciativa de Maria do Céu Aguiar da Mota, subscrita por 5 cidadãos, 

aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP na 

reunião da Comissão de 31 de janeiro de 2018, cujo parecer é o seguinte:  

 

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

artigo 9.º da LDP, através do sistema de receção eletrónica de petições; 

 

b) 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 

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); 

 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto   

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13049
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13049


c) Deve ser dado conhecimento da petição n.º 368/XIII (2.ª) e do presente relatório aos 

Grupos Parlamentares e ao Governo para ponderação de eventual apresentação de iniciativa 

legislativa, conforme o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º da LDP, ou para tomada 

das medidas que entenderem pertinentes; 

 

c) 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 LDP». 

  

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos,  

  

A Presidente da Comissão,  

 

(Edite Estrela) 
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