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Boletim informativo n.º 3/2014 

20 de outubro de 2014 

PT 

 

Agenda do Provedor de Justiça 

 

5 de outubro: O Provedor de Justiça esteve presente na Cerimónia Solene de Comemoração do Aniversário da 

Implantação da República em Portugal, nos Paços do Concelho de Lisboa, presidida por Sua Excelência o 

Presidente da República. 

 

8 de outubro: O Provedor de Justiça proferiu a Conferência Inaugural intitulada Carta a uma ou a um jovem 

Magistrado na sessão solene de abertura do 31.º Curso de Formação de Magistrados e 3.º Curso Normal de 

Formação de Magistrados para os Tribunais Administrativos e Fiscais, no Auditório do Centro de Estudos 

Judiciários, em Lisboa. 

 

9 de outubro: A Ficus: Associação Cultural dos Atuais e Antigos Colaboradores do Provedor de Justiça iniciou atividade, 

tendo sido o Provedor de Justiça um mero mentor de tal ideia e nesta data realizou-se a primeira Assembleia 

Geral ocorrida no auditório dos Salesianos, em Lisboa. 

 

10 de outubro: O Provedor de Justiça enquanto Instituição Nacional dos Direitos Humanos e defensor dos 

direitos fundamentais dos cidadãos assinalou com uma breve mensagem o Dia Europeu e Mundial Contra a 

Pena de Morte, sublinhando o facto de Portugal ser um dos primeiros países da Europa a abolir tal prática. 

 

16 de outubro: O Provedor de Justiça esteve presente na Cerimónia de Abertura do Ano Académico 2014/2015, 

na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa que incluiu a entrega do Prémio Universidade de Lisboa 

2014 ao Professor Doutor Adriano Moreira, insigne membro do Conselho Consultivo do Mecanismo Nacional 

Contra a Tortura. 

 

17 de outubro: O Provedor de Justiça na qualidade de defensor dos direitos fundamentais dos cidadãos e 

enquanto Instituição Nacional dos Direitos Humanos assinalou com uma curta nota no sítio eletrónico, o Dia 

Internacional para a Erradicação da Pobreza. O tema deste ano (2014) é Leave no one behind: think, decide and act 

together against extreme poverty. 
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18 de outubro: O Provedor de Justiça enquanto Instituição Nacional dos Direitos Humanos sublinhou com um 

breve apontamento o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, a fim de promover a sensibilização da 

comunidade pela fortíssima e inqualificável violação dos direitos humanos que é o tráfico de seres humanos. 

 

 

Novidades 

- Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações informa o Provedor de Justiça do 

reconhecimento quanto à caducidade da declaração de utilidade pública da Estrada Regional da Costa da 

Caparica/Fonte da Telha. Mais informação... 

- Provedor de Justiça assinala o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Mais informação... 

- Provedor de Justiça assinala o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Mais informação...    
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