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Boletim informativo n.º 1/2015 

19 de janeiro de 2015 

PT 

Agenda do Provedor de Justiça 

05 de janeiro: O Provedor de Justiça desenvolveu uma pequena remodelação no sítio institucional. 

 

05 de janeiro: O Provedor de Justiça lança a página eletrónica, destinada às comemorações do 40.º aniversário deste 

órgão do Estado, inserida no sítio institucional. Esta página foi criada para que sejam publicitadas as iniciativas 

desenvolvidas ao longo do ano. 

 

06 de janeiro: O Provedor de Justiça dá início às comemorações do 40.º aniversário deste órgão do Estado com 

uma mensagem publicada no sítio institucional, intitulada Provedor de Justiça - 40 anos com o cidadão.  

 

13 de janeiro: O Provedor de Justiça deu uma entrevista à Rádio Renascença, no programa Terça à noite. 

 

16 de janeiro: O Provedor de Justiça proferiu a comunicação intitulada Ressonância do problema do dano corporal na 

atuação do Provedor de Justiça no Seminário Avaliação pericial e reparação do dano corporal em Portugal, organizado pela 

Associação Portuguesa de Avaliação do Dano Corporal, Centro de Ciências Forense, Centro de Estudos de Pós-

graduação em Medicina Legal e pelo Centro de Direito Biomédico, no auditório Professor Doutor Henrique 

Vilaça Ramos na Idealmed, em Coimbra. 

 

17 de janeiro: O Provedor de Justiça participou no Congresso Internacional sobre Responsabilidade Médica: a 

doutrina e a jurisprudência, no qual foi o moderador da mesa Responsabilidade Médica em Espanha. 

 

Novidades 

- Provedor de Justiça – 40 anos com o cidadão. Mais informação... 

- Provedor de Justiça toma posição sobre o atentado terrorista contra o jornal Charlie Hebdo. Mais informação...  

- Provedor de Justiça questionou o Instituto de Segurança Social, I.P., sobre o processo de colocação de 

trabalhadores em situação de requalificação. Mais informação... 

http://www.provedor-jus.pt/
http://www.provedor-jus.pt/?idc=100
http://www.provedor-jus.pt/?idc=100
http://www.provedor-jus.pt/?idc=97&idi=15535
http://www.provedor-jus.pt/?idc=97&idi=15535
http://www.provedor-jus.pt/?idc=100
http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=15529
http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=15531

