
    

 

 
  Na defesa dos direitos dos cidadãos com um poder “fraco” que é “forte”. 

 

 
CONTACTOS 
Rua Pau de Bandeira, 9                               Telf: + 351 213926600/19/21/22 
1249 – 088 Lisboa                                       Fax: + 351 213961243 
Portugal                                                      Endereço eletrónico: provedor@provedor-jus.pt 
                                                                   Sítio eletrónico: www.provedor-jus.pt 

 

 

 

Boletim informativo n.º 2/2014 

29 de setembro de 2014 

PT 

Agenda do Provedor de Justiça 

 

18 de setembro: O Provedor de Justiça e o State Comptroller e Ombudsman de Israel assinaram um Memorando de 

Entendimento sobre Cooperação, na cidade de Tallinn, Estónia.  

 

18 de setembro: O Provedor de Justiça, na qualidade de Instituição Nacional de Direitos Humanos, participou 

na 27.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas através de uma declaração em vídeo sobre 

o Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, atinente ao cumprimento das obrigações 

internacionais do Estado Português no âmbito dos Direitos Humanos. 

 

30 de setembro: O Provedor de Justiça e a Escola Superior de Comunicação Social assinarão um Protocolo de 

Colaboração que fomenta a cooperação e articulação entre as partes, com o principal objectivo de promover a 

história e a função deste órgão do Estado, através da realização de um breve filme institucional, permitindo 

igualmente divulgar o trabalho desenvolvido pela Escola Superior de Comunicação Social. O Protocolo insere-se 

no âmbito das comemorações dos 40 anos do órgão do Estado Provedor de Justiça, que se completam no 

próximo ano.  

 

1 de outubro: O Provedor de Justiça assinalará com uma mensagem o Dia Internacional das Pessoas Idosas, 

instituído pela Assembleia das Nações Unidas, em 1990, com o intuito de chamar a atenção para as questões do 

envelhecimento. Este ano as comemorações encontram-se subordinadas ao tema Leaving No One Behind: 

Promoting a Society for All. 

 

Novidades 

- Provedor de Justiça esclarece sobre bolsa de contratação de escola. Mais informação... 

- Provedor de Justiça participa na 27.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Mais 

informação... 

- Provedor de Justiça assina Memorando de Entendimento sobre Cooperação com o State Comptroller e 

Ombudsman de Israel. Mais informação... 

 

Palavras do Provedor 

8 de Setembro: Artigo publicado no jornal Diário de Notícias, intitulado Razões de uma razão (VI) 
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