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Boletim informativo n.º 2/2015 

1 de outubro de 2015 

PT 

 

Agenda do Provedor de Justiça 

2 de setembro: O Provedor de Justiça esteve em Santiago de Compostela para participar na tomada de 

posse da Valedora do Pobo de Galicia. Esta deslocação do Provedor de Justiça inseriu-se no plano de 

cooperação institucional entre Portugal e Espanha. 

 

10 de setembro: O Provedor de Justiça expressou a sua posição sobre A crise humanitária na Europa. 

 

18 de setembro: O Provedor de Justiça proferiu a comunicação intitulada Direito à proteção da saúde: a 

experiência do Provedor de Justiça no V Fórum ERS Direitos dos utentes e regulação em saúde, organizado pela 

Entidade Reguladora da Saúde na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto. 

 

1 de outubro: O Provedor de Justiça participa no II Congresso Internacional do PRADPI-FIO-

PROFIO subordinado ao tema Ombudsman y colectivos en situación de vulnerabilidade, na Universidade de 

Alcalá, em Espanha. Proferirá a comunicação intitulada O direito a uma habitação condigna: desafios do 

presente, horizontes do futuro. 

 

5 de outubro: O Provedor de Justiça recebe o Chief Ombudsman da Turquia e respetiva delegação, no 

âmbito do Twinning Project Support to Establishment of Ombudsman Institution. A visita contempla a realização 

de diversas ações com o intuito de dar a conhecer a atividade realizada pelo Provedor de Justiça de 

Portugal e de outras instituições nacionais, promovendo a troca de experiências e de conhecimentos no 

domínio da defesa e promoção dos direitos fundamentais dos cidadãos. A síntese do programa da visita 

da delegação turca poderá ser consultado aqui.   

 

 

 

http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=15675
http://www.provedor-jus.pt/?idc=97&idi=15684
http://www.provedor-jus.pt/?idc=97&idi=15684
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Programa_Delegacao_Turca.pdf
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Novidades 

- Provedor de Justiça congratula-se com a equiparação das remunerações dos enfermeiros. Mais 

informação... 

- Provedor de Justiça assinala o Dia Internacional do Idoso. Mais informação... 

- Provedor de Justiça desloca-se a Espanha. Mais informação... 

 

 
 

http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=15707
http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=15707
http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=15708
http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=15709

