
Seminário «O Provedor de Justiça e a Proteção dos Direitos dos 
Cidadãos» 

1. Finalidade 
Proporcionar um conhecimento aprofundado dos vários domínios de intervenção do Provedor 
de Justiça, promovendo, por essa via, novos ângulos de abordagem noticiosa e o rigor da 
informação. 

2. Destinatários 
O seminário destina-se, particularmente, a jornalistas de Sociedade. Será também admitida a 
participação de estudantes de Jornalismo e Ciências da Comunicação, mediante análise 
curricular. 

3. Datas e horários 
18, 20 e 22 de fevereiro, das 09H00 à 13H00, nas instalações do Cenjor. 

4. Programa (10 horas) 
dia 18 (09H00-13H00) 
I. Breve apresentação de workshop 
 
II. O Provedor de Justiça; 
Âmbito de atuação e poderes de intervenção; 
Limites de intervenção. 
Orador: Manuela Barreto (adjunta do gabinete do Provedor) 
 
III. O Provedor de Justiça e a cooperação internacional; 
O Provedor de Justiça enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos. 
Orador: Mariana Sotto Maior (chefe de gabinete do Provedor) 
 
dia 20 (09H30-12H30) 
I. Assuntos económicos e financeiros; 
II. Fiscalidade; 
III. Fundos europeus e nacionais; 
IV. Responsabilidade civil; 
V. Contratação pública; 
VI. Consumo. 
Orador: Elsa Dias (coordenadora da Área 2 – Direitos dos contribuintes, dos consumidores e 
dos Agentes Económicos) 

dia 22 (09H30-12H30) 
I. Regimes de segurança social; habitação social; formação profissional; 
II. Caracterização das queixas recebidas: natureza e objeto. As entidades mais visadas; 
III. O dever de cooperação com o Provedor de Justiça que impende sobre as entidades 
públicas e as especificidades 
na instrução deste tipo de queixas; 
IV. Exemplos de intervenções do Provedor de Justiça neste domínio dos Direitos Sociais 
(recomendações, sugestões e reparos). 
Orador: Nuno Simões (coordenador da Área 3 – Direitos Sociais) 
 
V. Encerramento do seminário pelo Provedor de Justiça, Alfredo José de Sousa.  

5. Inscrições e Contactos 
As inscrições são gratuitas devem ser formalizadas junto do CENJOR, através da ficha 
disponível em Candidaturas. 
Para mais informações, contactar Helena Silva - E-Mail: hsilva@cenjor.pt. 

http://www.cenjor.pt/candida.html


6. Certificação 
No final do seminário será atribuído um certificado de formação profissional aos formandos que 
tenham participado em, pelo menos, 75% das sessões propostas. 

Seminário organizado em parceria com o Provedor da Justiça 

http://www.provedor-jus.pt/

